
 

 

  چیست؟ همودیالیز
. به معنی فرایند تصفیه خون است یا دیالیز خونیهمودیالیز  

ها را در پاکسازی خون از  در همودیالیز یک ماشین نقش کلیه
دیالیز خونی معموال سه بار . کند آب اضافه و مواد زائد ایفا می

شما . گیرد ساعت انجام می 5الی  3در هفته، هرجلسه بمدت 
برای به حداقل رساندن تجمع مواد زائد در بدنتان در فواصل 

زهای بین جلسات درمانی نیاز به محدودیت رژیم غذایی و رو
  .مایعات مصرفی دارید

  چگونه است؟ عملکرد دیالیز خونی
در دیالیز خونی تصفیه خون در دستگاهی بنام ماشین دیالیز 

دیالیز با گرفتن خون از بدن و پمپ کردن آن  .شود انجام می
بنام صافی یا ل یک کلیه مصنوعی داخبوسیله ماشین دیالیز به 

در صافی، مواد سمی و آب اضافی که . شود دیالیزور انجام می
از خون به  ،های سالم هستند برابر ادرار تولید شده توسط کلیه

شود و خون تصفیه شده به بدن باز  مایع دیالیز وارد می
  .گردد می
  

  
  شود؟ در دیالیز چگونه انجام می دسترسی عروقی

اید راهی برای گرفتن خون و تحویل برای انجام دیالیز خونی ب
سه نوع مختلف راه  .آن به ماشین دیالیز وجود داشته باشد

دسترسی عروقی برای انجام دیالیز خونی وجود دارد که 
  .شود نامیده می فیستول، گرافت و کاتتر

  :فیستول 
است که طی یک جراحی کوچک  اتصال یک شریان و یک ورید

   .گیرد آرنج انجام میحسی موضعی در مچ یا  تحت بی
  :گرافت 

ای مصنوعی و نرم است که برای اتصال شریان و ورید  لوله
با یک عمل جراحی کوچک در دست یا پا کار . شود استفاده می
  . شود گذاشته می

  :کاتترهای دیالیز خونی  
داخل وریدهای . کاتتر دیالیز خونی یک لوله پالستیکی است

یا وریدهای ) در گردن( بزرگ معموال وریدهای تحت ترقوه 
حسی  طی یک جراحی کوچک تحت بی) در کشاله ران( فمور 

  .شود موضعی کار گذاشته می
  دیالیز صفاقی چیست؟

ای طبیعی که حفره شکم را  پرده( در دیالیز صفاقی از صفاق 
و سوراخهای کوچکی که دارد بعنوان صافی استفاده ) پوشاند می
  .شود می

لوله پالستیکی نرم و کوچک بنام کاتتر مایع دیالیز از طریق 
  .یابد صفاقی به حفره صفاقی جریان می

زیر و تا حدودی به ( کاتتر با یک جراحی کوچک داخل شکم 
متر  سانتی 15حدود . شود گذاشته می) سمت کنار و پایین شکم

ماند که  از این لوله خارج از شکم و زیر لباستان باقی می
فرایند . باشد های محلول دیالیز می ای برای اتصال کیسه واسطه

  . شود دیالیز داخل شکم بیمار انجام می

  :هر تعویض دیالیز شامل سه مرحله است
 .شود حفره صفاق معموال با دو لیتر مایع دیالیز پر می .1

مایع دیالیز داخل حفره صفاق باقی مانده تا دیالیز انجام  .2
 .بگیرد

ی است که از حاوی آب و مواد سم) استفاده شده ( مایع  .3
 .شود ها بصورت ادرار دفع می کلیه

نحوه انجام دیالیز صفاقی توسط یک پرستار دیالیز صفاقی به 
توانید بعد از آموزش دیالیز  شود و شما می شما آموزش داده می

الزم است که ماهی یکبار به . صفاقی را در منزل انجام دهید
ه باشید اگر مشکلی داشت. بخش دیالیز صفاقی مراجعه کنید

  .توانید با پزشک یا پرستار تماس بگیرید می

  
  

توانید  پیوند کلیه می در چه شرایطی برای درمان از
  استفاده کنید؟

پیوند کلیه یک اقدام جراحی بزرگ است که در آن یک کلیه 
سالم از انسان دهنده داخل بخش تحتانی شکم قرار داده 

های  گیرد که کلیه میکلیه پیوندی کاری را برعهده . شود می
  .شما قادر به انجام آن نیستند
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  رفت؟
که احتیاج به ا ،ه

تواند کلیه اه د که می

زگی فوت کرده است
ای که بیشترین هم یه

م چه مراقبتهای بر

ن کلیه پیوندی باید
  .ید

کن ندی کار مییه پیو

اء نمک محدودیت ک
 

رکوب کننده ایمنی،
   .یرید

توان کلیه گر دی می
 کلیه از فرد زنده
ی دارد تا مشخص کند

  .کند یا نه
رده، که بتا کلیه از م

ظار قرار بگیرید تا کلی
  .ت کنید

ت پیوند کلیه انجام
  ست؟

پیشگیری از پس زد
نده ایمنی مصرف کنی
 را تا زمانی که کلی

یه کار کند به استثا
.گر مواد غذایی ندارید
 مصرف داروهای سر

قرار بگیماریهای عفونی
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