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 تٕٓع ٔ اطتفزاؽ- 4
 

  :ػهت

افت فؼبر ذٌٕ، ٔاکُغ تت سا ثّ آة ػٓز، طُسرو ػسو تؼبزل ٔ 

 اكطزاة

 

 

 : يساذالت

زریبفت زارْٔبی كس تٕٓع ٔ اطتفزاؽ ٔ آرايجرغ زر ؿٕرت ثستز 

 ػسٌ ٔاکُغ قطغ زیبنیش

 

 

 

 تُگی َفض- 5
 

 افشایغ حجى آة ٔ ًَک، کى ذَٕی، آيجٕنی ْٕا ٔ آيجٕنی :ػهت

 ریّ

 

 : يساذالت

 

 .قزار گزفتٍ زر ٔكؼیت َیًّ َؼظتّ

 

 .زریبفت اکظیژٌ

 

 افشایغ طزػت زیبنیش

 

 زریبفت ذٌٕ زر ؿٕرت َیبس
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 عضالت (گرفتگی )کرامپ - 2
 

  افشایغ طزػت زیبنیش ٔ کًجٕز طسیى يبیغ زیبنیش:ػهت

 

  زرز ػسیس ٔ َبگٓبَی ٔ طفت ػسٌ ػلالت:ػالئى

 

 :يساذالت
  پیشگیری از افزایش وزن زیاد از حد در بین جلسات

 دیالیز

 

 کبْغ طزػت ٔ افشایغ سيبٌ زیبنیش 

 

 

  طبػت 2زریبفت زارْٔبی ػم کُُسِ ػلالَی يبَُس زیبسپبو تب 

 قجم اس ػزٔع زیبنیش

 

 يبطبژ ٔ گزو ًَٕزٌ ػلٕ يجتال 

 

 

 

 

 طُسرو ػسو تؼبزل- 3

 

 ًْٕزیبنیش ثب طزػت ٔ ػست سیبز زر جهظبت أل ػزٔع :ػهت

 زريبٌ ٔ افت طزیغ أرِ ذٌٕ

 

 

 تٕٓع، اطتفزاؽ، طزگیجّ، افشایغ فؼبرذٌٕ، طززرز، :ػالئى

 تبری زیس، ثی قزاری ٔ گبْی تؼُج ٔ کًب

 

 

 :يساذالت

 

کى کززٌ يست زیبنیش ثّ ٔیژِ زر جهظبت أل مٕریکّ زر جهظّ أل 

 . طبػت ثبػس4 طبػت، ٔ جهظّ طٕو 3 طبػت، جهظّ زٔو 2

زر ؿٕرت ػزٔع ػالئى تٕقف زیبنیش ٔ زریبفت يحهٕل ْبی ًَکی ٔ 

 زارْٔبیی چٌٕ زگشايتبسٌٔ

 

  

 ػٕارف حیٍ زیبنیش

کلیه افرادی که بنا به دالیل مختلف تحت انجام دیالیز قرار 

می گیرند ممکن است در طول انجام آن با مسکالت و 

عوارض مختلفی مواجه شوند که در اینجا به شایعترین و 

مهمترین آنها اشاره می گردد تا در صورت بروز با شناخت 

عالئم و انجام اقدامات الزم یا وقوع مجدد آن ها پیشگیری 

 الزم بعمل آید

 کبْغ فؼبر ذٌٕ- ا

يـزف ثی رٔیّ زارْٔبی پبییٍ آٔرَسِ فؼبرذٌٕ، : ػهت

اس زطت زازٌ ثیغ اس اَساسِ يبیؼبت ثسٌ حیٍ ًْٕزیبنیش، 

 ذَٕزیشی ٔ َؼت ذٌٕ

 تٕٓع، اطتفزاؽ، طزگیجّ، ػزق طزز، افت :ػالئى

 فؼبرذٌٕ، افشایغ َجق

 : يساذالت

  طبػت قجم اس زیبنیش6قطغ يـزف زارْٔبی فؼبرذٌٕ اس  

 

 ػسو يـزف غذا حیٍ زیبنیش  

 

  زرجّ زر ؿٕرت ػزٔع ػالئى30ثبال ثززٌ پبْب تب  

 

   500 – 100زریبفت ml طزو   

 

 کبْغ طزػت اَجبو زیبنیش 

 

 ٌٕزریبفت اکظیژٌ ٔ زارْٔبی ثبال ثزَسِ فؼبرذ 
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افشایغ حجى يبیؼبت ثّ ػهت تجٕیش سیبز اس حس يحهٕل : ػهت

 ًَکی ٔ یب ذٌٕ، اكطزاة ٔ طُسرو ػسو تؼبزل

 

 طززرز، زرز قفظّ طیُّ، تبری زیس، تپغ قهت ٔ تٕٓع: ػالئى

 

سیبز کززٌ زٔر پًپ زطتگبِ زطتگبِ زر يٕارز اسزیبز : يساذالت

 آة ٔ ًَک

 

اطتفبزِ اس زارْٔبیپبییٍ آٔرَسِ فؼبرذٌٕ ٔ آرايجرغ ٔ اطتفبزِ 

 اس زارْٔبی يسر غیز اس َگٓساری ْبی پتبطیى

ثب ایٍ حبل ، ٔقتی كبتتزْب زر . ذطز آَژیٕگزافی ثظیبر َبچیش اطت

. رگ ْبی ذَٕی قزار يی گیزَس ، ًْیؼّ ذطزاتی ٔجٕز زارز

ذطزات زر زرجّ أل يزثٕم ثّ قزار زازٌ طٕسٌ زر ػزیبٌ پب 

اؿٕال ذطز کًی ٔجٕز زارز کّ يًکٍ اطت ػزیبٌ آطیت .اطت

زیسِ ، ذَٕزیشی اتفبق ثیفتس یب زر ایٍ رٔع زرز ٔ َبراحتی 

زر ؿٕرت ٔجٕز ذَٕزیشی زر سیز پٕطت ، . ذٕاْیس زاػت

کجٕزی کٕچک یب يتٕطن َجبیس َگزاٌ کُُسِ . کجٕزی ایجبز يی ػٕز

ثظیبر ثّ َسرت ایٍ كجٕزي يی تٕاَس سیبز ثبػس ٔ اس قظًت . ثبػس

پبییٍ ػکى ثّ پبییٍ راٌ گظتزع یبثس كّ اگز ایٍ اتفبق ثیفتس كّ 

. يؼًٕالً ظزف چُس ْفتّ ثزمزف يی ػٕز

 

ثؼس اس آَژیٕگزافي 

پض اس يؼبیُّ ، پشػک یب زطتیبر يؼًٕالً کبتتز را اس رگ ذبرج 

 زقیقّ ثّ يحم قزار زازٌ فؼبر ٔارز يی کُُس 15کززِ ٔ ثّ يست 

طٕراخ زرػزیبٌ ثظیبر کٕچک اطت ٔ . تب ذَٕزیشی يتٕقف ػٕز

ػًب ثبیس ؿبف زراس . ذَٕزیشی ثُسرت يؼکهی ایجبز يی کُس

ایٍ اجبسِ .  طبػت پبی ذٕز را ثي حزكت َگّ زاریس6ثکؼیس ٔ 

زر . يی زْس طٕراخ کٕچک زر ػزیبٌ کبيالً يٓز ٔ يٕو ػٕز

پبیبٌ ػغ طبػت ثب َظز پزطتبرتبٌ يي تٕاَیس ثبیظتیس ٔ ثّ 

امزاف قسو ثشَیسٔ اگز پشػك زطتٕر زاز يي تٕاَیس ثّ ذبَّ ثزٔیس 

انجتّ ثزاي تزذیؾ ثبیس ًْزاِ زاػتّ ثبػیس ٔ ًْزاْتبٌ ثبیس ػًب 

. را ثّ ذبَّ ثزطبَس

ٔ ثبسگؼت ثّ اتبق ریكبٔري يی آَژیٕگزافی پض اس اتًبو يزاحم 

  .تٕاَیس غذا ثرٕریس

تٕؿیّ يي ػٕز يبیؼبت سیبزی ثرٕریس تب ثّ ػًب کًک کُس يبزِ 

.  حبجت را اس ثسٌ ذبرج کُیس

زر ؿٕرت َیبس ثّ طزٔیض ثٓساػتی ، پزطتبر ثّ ػًب کًک 

.  ذٕاْس کزز

ثیؼتز افزاز يی تٕاَُس اس ظزف يرـٕؽ ازرار  رٔي ترت 

. اطتفبزِ کُُس

تُگی َفض ،كؼف ، حبنت تٕٓع ، ذبرع نطفبً زرؿٕرت يؼبْسِ 

.  ثّ پزطتبر ثگٕییسطزز ػسٌ یب زرزَبک ثٕزٌ اَساو ْب 

 

 

 

4 

امالػبت السو ثؼس اس تزذیؾ اس ثیًبرطتبٌ 
 

فؼبر زازٌ ٔ اَجبو /  طبػت اس ثبال ثززٌ 48ثّ يست  :فؼبنیت ْب

يًکٍ اطت زر حسی کّ . کبرْبی طُگیٍ زر ذبَّ ذٕززاری کُیس

راحت اطت پیبزِ رٔی کُیس ، ايب َجبیس فؼبنیت طُگیٍ يبَُس زٔیسٌ ، 

.  را اَجبو زْیسٔطبیم طُگیٍ زٔچزذّ طٕاری یب ثهُس کززٌ 

  ػًب زارْٔبیي زریبفت كززِ  ، يًكٍ اطت حیٍ آَژیٕگزافي

کبْغ ططح ْٕػیبری ٔذٕاة آنٕزگی ػًب ثبػیس كّ ثبػث 

 .  طبػت اس راَُسگي ذٕززاري ًَبییس24 نذا ثّ يست ػٕز 

  ثزای ازايّ زفغ يبزِ حبجت  اس کهیّ ْب ، يًکٍ اطت السو ثبػس

ًْچُیٍ اس َٕػیسَی . ثّ يست یک رٔس يبیؼبت ثیؼتزی ثُٕػیس

ْبی انکهی ثّ زنیم کًجٕز آة ثسٌ ثّ يست یک رٔس ذٕززاری 

. کُیس

  ِػالئى ذَٕزیشی یب ٔجٕز تٕرو یب زرز زر ؿٕرت يؼبْس

، ثبیس ثب پشػک ذٕز تًبص غیزيؼًٕل زر َبحیّ کؼبنّ راٌ 

 .ثگیزیس

 پشػکتبٌ ؿالحسیس ثبی يـزفی ذٕزرازارْٔب ثؼساسآَژیٕگزافی 

 .زْیس ازايّ

 

: يزاقجت اس يحم ٔرٔز کبتتز

 

. ػًب يي تٕاَیس فززا ؿجح پبَظًبٌ را ثززاریس:  پبَظًبٌ

 يًکٍ اطت کجٕزی ٔ زرز زر يحم ثزع يؼبْسِ کُیس .

ایٍ کجٕزی يًکٍ اطت ثّ طًت پبییٍ حزکت کُس كّ ایٍ 

 )ٔني زر ؿٕرت ثزٔس زرز ٔ تٕرو. يظئهّ مجیؼی اطت

ثّ  (حتی اگز چُسیٍ رٔس ثؼس اس ػًم ػًب اتفبق ثیفتس 

زر ؿٕرت ثزٔس طززی ، ثی . پشػک ذٕز امالع زْیس

. حظی یب زرز زر پب فٕراً ثّ پشػک ذٕز امالع زْیس

 زر کبتتز ذزٔج زازٌ َبحیّ يبطبژ ٔ يحکى زازٌ فؼبر اس 

 .ذٕزاری ًَبییس راٌ کؼبنّ

 انجتّ   ػًب يي تٕاَیس ؿجح رٔس ثؼس زٔع ثگیزیس :حًبو

 ٔاس ػُب  طبػت أل اسحًبو آة زاؽ اجتُبة ًَبییس24زر 

یب اطتحًبو ثّ يست مٕالَی زر سیز آة پزْیش کُیس تب اس 

 .ػفَٕت جهٕگیزی ػٕز

  پشػک يؼبنج زر راثطّ ثب سيبٌ يزاجؼّ ثّ يطت ثزای پیگیزی

 .زريبٌ ثّ ػًب امالع يی زْس
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: تٓیّ ٔ تُظیى

 ثیًبرطتبٌ يٓزازارتقبی طاليت  ٔگزِٔ آيٕسع ثّ ثیًبر

 1400اطفُس يبِ:ثبسَگزیتبرید 

 

 عوارض حین دیالیز


