
HemoDialysis
دکتر حسینی گل افشانی

همودیالیز



درمانهاي جایگزین کلیه

همودیالیز1.

صفاقی دیالیز2.

کلیه پیوند3.

  توسط هلند در 1943 سال در بار نخستین همودیالیز*

willemkolft شد انجام انسان روي بر.
 در یافته تجمع زائد موائد و مایعات کردن خارج دیالیز همو از هدف 

.خون شیمایی مواد   ها الکترولیت تعادل حفظ و بدن



میشود؟ شروع زمانی چه CRF بیماران دیالیزدر•

• Cre_ up to 10 me.dl

• Bun _ up to 90 mg.dl

  عالئم بروز _مایعات بار شدید افزایش_کالمی هیپر•
  ریزي خون و هوشیاري تغییر _اورمیک پریکاردیت

.گوارشی



روند کلی همو دیالیز
 بدن خارج مدار در آمدن در گردش به از پس خون همودیالیز در•

  آب دادن دست از و تبادالت از پس و رفته دیالیز دستگاه به

.شود می بازگردانده بدن به مجددا زائد مواد



اصول فیزیکی حاکم بر دیالیز

:اصل فیزیکی استوار است 3دیالیز بر •

Diffusion:انتشار. 1•
 غلظت با اي ناحیه از تراوا نیمه پرده خالل از محلول مواد حرکت•

.کمتر غلظت با اي ناحیه به بیشتر

 .فسفات .پتاسیم.سدیم (ها الکترولیت.اوریک اسید .کراتینین . اوره•

.دیالیز محلول به خون از غلظت اختالف اساس بر  )منیزیوم



    osmosis:اسمز .٢
 با اي ناحیه به کمتر غلظت با  اي ناحیه از آب حرکت معناي به 

.بیشتر غلظت

  .صفاقی دیالیز در الخصوص علی اضافی مایع برداشت مسئول

ultra:اولترافیلتراسیون .3 filtration
 یک ایجاد واسطه به تراوا نیمه غشاء خالل از مایع حرکت معناي به 

.مصنوعی فشار اختالف

 محلول فشار کاهش (منفی فشار..)خون فشار افزایش(مثبت فشار
.)دیالیز

.خون از مایع بیشتر خروج فشار دو این مجموع

Total or trans membrane pressure(TMP).



الزامات یک همو دیالیز اثر بخش 

Vascular accessدسترسی به گردش خون بیمار 1.
..)نیپرو و. بی بران .گمبرو. فرزینیوس(دستگاه همودیالیز.2•

).محلول استاتی یا بیکربناتی(محلول دیالیز مناسب. 3•
:دسترسی به گردش خون مناسب •

.cc.min 200-.300براي انجام همودیالیز به جریان خون•

.روشهاي دسترس موقت و دائمی 



روشهاي دسترسی موقت

:موقت دسترسی روشهاي

Temporary:شریانی–وریدي شنت.1• A.V shunt 
 داخل دیگر سر  شریان داخل سیلیکون جنس از اي لوله•

.....بدن از خارج در اي بسته قوس تشکیل...ورید

شدن کنده خطر و عفونت...ترومبوز عوارض•

:شالدون.2•

.مجرایی دو کاتترهاي با عروقی کانوالسیون•

.کالوین ساب و ژوگوالر.. بزرگ ورید داخل•



روشهاسی دسترسی طوالنی مدت

A.V Fistula:وریدي–فیستول شریانی . 1•
.آناستوموز یک شریان عمقی به ورید مجاور•

side to side_ end to side_ end to endبه روش •

.هفته زمان براي اماده شدن فیستول 4-6•

  graft A.V:وریدي _پیوند یا گرافت شریانی .2•
آناستوموز قطعه اي از عروق مصنوعی به داخل شریان و ورید 

.بصورت پل

.باالي بازو و ران.در ناحیه ساعد



Radiocephalic AVF



Brachiocephalic AVF



Arteriovenous Graft



Dialysis Catheter







:مراقبت از محل دستیابی عروقی

Bruitکنترل صداي بروئی •

.یا لرزش از طریق لمس Thrillوجود تریل •
.فشار خون و بستن تورنیکت از عضو مورد نظر ممنوع•

.حمل بار و فشار به عضو ممنونع•

سردي و بی حسی نواحی دیستال عضو به دلیل کاهش  *•

.سندرم دستبرد...جریان خون و ایسکمی 

•steal syndrome



اقدامات پرستاري حین دیالیز

اقدامات مربوط به بیمار-1
اقدامات مربوط به ماشین همودیالیز-2
اقدامات و مهارت هاي الزم در برخورد با عوارض حین دیالیز-3



اقدامات مربوط به بیمار

:
بیمار توجه به وضعیت بالینی*   

ثبت دقیق میزان وزن بیمار**
:  توجه به مندرجات پرونده *   

طول جلسه دیالیز     
)مزمن/ حاد( نوع دیالیز     
میزان جریان خون    
نوع صافی    
نوع محلول    

 UFمیزان 
فرآورده هاي خونی حین / دستور تزریق هر نوع دارو، خون     

دیالیز
میزان هپارین    
درجه حرارت محلول    

     



اقدامات مربوط به ماشین همودیالیز

سوار کردن ست هاي دیالیزروي دستگاه و اتصال به محلول - ١

تنظیم پارامترهاي روي دستگاه -2





تنظیم پارامترهاي روي دستگاه

محلول دیالیز - ١
اولترافیلتراسیون -2

مدت دیالیز -3

سرعت جریان خون -4

سرعت جریان محلول -5



اقدامات و مهارت هاي الزم در برخورد با عوارض 

حین دیالیز

کاھش فشارخون•
 از فشارخون، آورنده پایین داروهاي رویه بی مصرف :علت•

.همودیالیز حین بدن مایعات اندازه از بیش دادن دست
 افزایش فشار، افت سرد، عرق سرگیجه، استفراغ، تهوع، :عالئم•

نبض
 از قبل ساعت 6 از فشارخون داروهاي مصرف قطع :مداخالت•

  تا پاها بردن باال ،همودیالیز حین غذا مصرف عدم همودیالیز،

500-100 دریافت عالئم، شروع صورت در درجه 30 ml ،سرم 
.اکسیژن دریافت دیالیز، انجام سرعت کاهش



عضالت) گرفتگی(کرامپ•
دیالیز مایع سدیم کمبود و دیالیز سرعت افزایش :علت•

عضالت شدن سفت و ناگهانی و شدید درد :عالئم•

 جلسات بین در حد از زیاد وزن افزایش از پیشگیري :مداخالت•
  دریافت دیالیز، زمان افزایش و سرعت کاهش همودیالیز،

 از قبل ساعت 2 تا دیازپام مانند عضالنی کننده شل داروهاي

مبتال عضو نمودن گرم و ماساژ دیالیز، شروع



 :  Disequilibrium syndromeسندرم  عدم تعادل•
 شروع اول جلسات در زیاد شدت و سرعت با همودیالیز :علت•

خون اوره سریع افت و درمان
 سردرد، خون، فشار افزایش سرگیجه، استفراغ، تهوع، :عالئم•

کما و تشنج گاهی و قراري بی دید، تاري

 طوریکه اول جلسات در ویژه به دیالیز مدت  کردن کم :مداخالت•
 4 سوم جلسه و ساعت 3 دوم جلسه ساعت، 2 اول جلسه در

 دریافت و دیالیز توقف عالئم شروع درصورت باشد، ساعت

دگزامتازون چون داروهایی و نمکی محلولهاي



تھوع و استفراغ•
 عدم سندرم شهر، آب به زا تب واکنش فشارخون، افت :علت•

اضطراب و تعادل

 آرامبخش و استفراغ و ضدتهوع داروهاي دریافت :مداخالت•

دیالیز قطع واکنش شدن بدتر درصورت



افزایش فشارخون•
 محلول حد از زیاد تجویز علت به مایعات حجم افزایش :علت•

تعادل عدم سندرم و اضطراب خون، یا و نمکی

تهوع و قلب تپش دید، تاري سینه، قفسه درد سردرد، :عالئم •

 و آب ازدیاد موارد در دستگاه پمپ دور کردن زیاد :مداخالت•
 آرامبخش و خون فشار آورنده پایین داروهاي از استفاده نمک،

پتاسیم هاي نگهدارنده از غیر مدر داروهاي از استفاده و



خونریزی-•
 تزریق، محل از سوزن خروج هپارین، از نامناسب استفاده :علت•

 کاهش :عالئم آنها شدن پاره یا ها لوله اتصال محل شدن جدا
 و تشنج شوك، تعریق، پریدگی، رنگ قلبی، جلوي درد فشار،

دیالیز محلول رنگ تغییر
 لوله پارگی درصورت ممکن، حداقل در هپارین تزریق :مداخالت•

  تزریق هپارین با مسمومیت درصورت آنها، تعویض ها

سولفات-پروتامین



No one can go back and No one can go back and 
change a bad beginning;change a bad beginning;

But anyone can start now and But anyone can start now and 
create a successful ending.create a successful ending.

گذشته را هیچ کس نمی تواند شروع بد 

تغییر دهد

ولی همه میتوانند براي پایانی 
شروع جدیدي داشته , موفقیت آمیز 

باشند


