مرادعً کنىدي محتزم  /همراي محتزم :
ایه مطالب جهت افزایغ اطالعات شما تهیً شدي است ردصىرت رهگىهن سىال و رپسغ و
نیاس هب راهنمایی رتشیب می تىانید هب صىرت حضىري هب بخغ دياليش با با شماري تلفه اهي -28
 -66783120داخلی 239بخغ دياليش اس طاعت  9صبح لغايت
 7شب تماص بگيزيد .

ن كات آمىسشی هك ره بيمار دياليشي بايد بدا ند :

 -1وسن خؼک  :وسنی هك بيمار بعد اس دياليش رد آن احظاص
راحتی می کىد اس جملً تنگی نفض ندا رد  .احظاص حالت تهىع و
استفراغ و سزگیجً ندا رد .
 -2ميشان مجاس مصزف مایعات رد 24طاعت ميشان
حجم اردار 24طاعتً هب اضاهف 2لیىان معمىلی می باشد .

 -4عالئم افزایغ وسن  :ورم دستها و پااه و صىرت  ،تنگی نفض

 -7تىهج داشتً باشید خىاب رد حیه دياليش خطر انک است چىن

،سزهف اهي حملً اي مخصىصا رد حالت خىابیدي هب پشت هك بيمار مجبىر هب

ممکه است دچار كاهغ فؼار خىن شىد

نشسته می شىد،افزایغ فؼار خىن  ،ربدستگی رگ گردن

 -8اس مصزف غذا رد حیه دياليش خىدداري نماويد بخصىؽ

 -5استحمام حدا قل دوبار رد هفتً باعث تميش و باس شدن مىافذ پىست

خىردن غذا با حجم سياد رد سری دياليش باعث افت فؼار خىن و تهىع

می شىد.

و استفراغ می شىد .

 -6رباي ايجاد کیفیت بهتز رد سندگی ،هبىدي وضعیت روانی بهتز

 -9هب تىصیً اهي مراقبتی اس فيستىل  ،ػالدون هك تىسط رپستار دادي

است ورسع مدا وم  ،انجام شىد  .ورسع سبک مثل ایپدي روي

می شىد تىهج نمائید .

،شىا  ،رنمغ طادي انجام گيزد  .اسانجام ورسشهاي سنگیه بايد

 -3ميشان مجاس اضاهف وسن نیب دو جلسً ديالي بشايد1/5-2

کیلى بايد باشد

-5دارو نبايد خی زبند.

ن كاتی رد مىرد مصزف آمپىل ارپکض يا اریتزوپىيتیه

 -6بهتزیه سمان زتریق بعد اس دياليش می باشد

زتریق ارپکض باعث  :افزایغ اشتها  ،افزایغ فؼار خىن می شىد .

 -7بهتز است آمپىل ت كان دادي نشىد .

 -1همىاري رد يخچال وگهدا ري شىد .

 -8آمپىل رد مقابل نىر خىرشید قرار وگرفتً باشد .

 -2رد سمان مصزف روگ محلىل بايد شفاف باشد .

 -9و رد صىرت فؼار خىن باال آمپىل ارپکض زتریق نميشىد.

 -3رد صىرت مصزف اریتزوپىيتیه بهتز است قرؽ ب
کم
ل
پ
ک
ص
م
ش
ف
ل
س
ض و ا ید ى یک زف ىد .
-4ويتامیه Cجهت جذب بهتز آمپىل ارپکض مصزف شىد .

بيمارستان شهدا ي يافت آباد

ن كات آمىسشی هب بيماران جديد بخغ دياليش
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