
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 صفاقی دیالیز

دیالیز صفاقی الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیرد
 
 از عمل تعبیه لوله دیالیز صفاقی اقدامات قبل 

 
 شستشو دهید را شکم پوست صابون توسط عمل از قبل شب. 
 را شیو نمایید موهاي زائد شکم ریش تراش برقی دستگاه یا موبر کرم با عمل از قبل شب. 
 ناشتا بمانید. عمل از قبل ازشب 
 کنید. عمل مثانه خود را خالی از قبل  
 شوید همودیالیز نوبت یک عمل، از قبل شب ترجیحاً صورت داشتن عمل جراحیدر  ،شوید می همودیالیز اگر.  
  از خود دور کنیدقبل از رفتن به اتاق عمل اجسام فلزي، دندان مصنوعی و غیره را. 
 .کلیه لباس ها (لباس زیر، جوراب و ... ) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید 
  .در صورت داشتن سابقه بیماري، سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید 
  تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و داروهاي  ودر صورتی که بیماري خاصی دارید

 جدید جایگزین شود.
  شوید.میشود و همان روز از بیمارستان ترخیص میانجام  با بی حسی موضعیاین عمل 

 رژیم غذایی 
 بخورید.نیز توانید غذا میدر صورت نداشتن مشکل سپس مایعات بخورید میتدا کحالت تهوع و استفراغ اب در صورت اجازه پزشک و نداشتن 
  محدود نمایید مگر اینکه پزشک یا کارشناس تغذیه نظر دیگري داشته باشند.رژیم غذایی آزاد بوده و تنها باید مصرف آبمیوه را 

 فعالیت  
 یجه، تاري در صورت استراحت نسبی و اجازه خروج از تخت توسط پرستار، ابتدا مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمائید، در صورت نداشتن سرگ

 بروید.دید وتنگی نفس و... با کمک تیم مراقبتی راه 
  تواند باعث رکود خون در پاها وافزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزشهاي تنفسی وحرکت اندام ها را بالفاصله پس از میبی حرکتی پس از عمل

 عمل انجام دهید.
  مراقبت 

  داشته باشید استراحت مطلقدر ابتدا . 
  گیردتا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام  دهیددر صورت داشتن درد، به پرستار اطالع. 
 .از دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به خود خودداري کنید 
 د.یگیرنو در حالت نیمه نشسته قرار  نکنیدخم خود را زانو هاي  ،افزایش فشار داخل شکم براي جلوگیري از 
  دهیددر صورت بروز حالت تهوع واستفراغ به پرستار اطالع. 
 ،د.یرا سریعاً به پرستار اطالع ده لوله دیالیزقرمزي، ورم و درد در محل خروج  هرگونه ترشح 
 به شما آموزش داده عد از استحمام و پانسمان بعد از استحمام مراقبت قبل و ب روشد. یندارکه پزشک اجازه نداده است، حق باز کردن پانسمان را میمادا

 شود.می
 کنید جلوگیري کاتتر یا لوله صفاقی کشیدگی از. 
 باشید یادداشته به را شکم پوست به کاتتر چسبیدن محکم. 
 بگیرید تماس پرستار با پانسمان چسب به حساسیت صورت در. 
 خیس شدن مکرر پانسمان به پزشک یا پرستار مراجعه کنید.تتر و ادر صورت نشت مکرر مایع از اطراف ک 
 زور زدن در هنگام اجابت مزاج خودداري کنید. از فعالیتهاي غیر ضروري شکم و 
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 رژیم غذایی  
  دیگري داشته باشند.رژیم غذایی آزاد بوده و بیماران تنها باید مصرف آبمیوه را محدود نمایند مگر اینکه پزشک یا کارشناس تغذیه نظر 
  شود.میرژیم پر فیبر و سبزیجات براي عدم بروز یبوست توصیه 
  وجود داردنیاز به دریافت پروتئین بیشتري  می رود،به دلیل مقدار پروتئینی که در حین دیالیز از دست. 
  تواند آزاد باشد.میمقدار مصرف سدیم و مایعات رژیم غذایی 

  مراقبت 
  و درد در محل خروج لوله دیالیز را سریعاً به پرستار یا پزشک خود اطالع دهید.هرگونه ترشح، قرمزي، ورم 
 .از حمام هاي داغ و طوالنی، غوطه ورشدن در وان و سونا پرهیز نمایید 
 .از کشیدگی لوله دیالیز جلوگیري کنید 
  چسب پانسمان با پرستار تماس بگیرید.در صورت حساسیت به 
 .در صورت نشت مکرر مایع از اطراف لوله دیالیز و خیس شدن مکرر پانسمان به پزشک مراجعه کنید 
 .از فعالیت هاي غیر ضروري شکم وزور زدن در هنگام اجابت مزاج خودداري کنید 
 مام، بدون شستشو با نرمال سالین، محل را پانسمان نمایید.د، می توانید بالفاصله بعد از استحیمرتبه حمام می کن 3اگر هفته اي 
  کنید که باید مواد قندي کمتري استفاده کنید.میکیلوگرم وزن اضافه  5/1-5/2در یک ماه ابتداي دیالیز صفاقی 
  لباستان راحت، مناسب و بدون پرز باشد.بهتر است 
  کنید وسپس دستهایتان را بشویید.قبل از انجام دیالیز، صندلی، میز وپایه سرم را ضدعفونی 
 .محلول دیالیزرااز نظر درصد محلول مصرفی، باز نبودن پوشش خارجی، تاریخ مصرف، درجه حرارات و شفافیت محلول مصرفی کنترل کنید 
 بگیرید.در صورت کدورت محلول خروجی یا دل درد سریعاٌ با مرکز دیالیز صفاقی تماس  و کنیددر فاضالب تخلیه  را پس از اتمام دیالیز کیسه تخلیه 
 موهاي بلند را ببندید. ناخن ها بدون الك و کوتاه باشد وتوجه داشته باشید در آورید.  خود را انگشتر دستبند، ساعت و ماسک بزنید. دیالیز قبل از انجام 
 توالت خودداري شود. ک پنجره،محل رفت وآمد، روي فرش و موکت و مکانهاي مرطوب مثل حمام وهایی مثل نزدیاز انجام دیالیز در مکان 
  ساعته را جمع اوري کنند در صورتی که حجم آن کاهش یافته باشد به مرکز  24 شود که هر هفته یکبار حجم ادرارمیبه بیمارانی که ادرار دارند تأکید

 اطالع دهند.
 

  فعالیت 
 .براي جلوگیري از افزایش فشار داخل شکم زانو هاي خود را خم نکنید و به حالت نیمه نشسته قرار نگیرید 
  ا انجام دهید.رتوانید ورزش هاس سبک مانند پیاده روي میاز انجام ورزش هاي سنگین خودداري کنید ولی 

 زمان مراجعه بعدي 
 و بررسی وجود یا عدم وجود عفونت به مرکز مراجعه کنید.مییک هفته پس از آغاز دیالیز، جهت کنترل وضعیت عمو 
  اورژانس یا پزشک مراجعه کنید:درصورت بروز عالئم زیر سریعاٌ به 

تهوع واستفراغ، درد شدید، خستگی، ضعف ، سردرد مداوم،خارش و قرمزي پوست، دانه هاي پوستی و کهیر، تحریک چشم، حساسیت چشم ها به  •
ها، خیز(ورم)، گزگز اندام تب، آبریزش بینی، درد استخوان ها یاعضالت، ضربان نامنظم قلب، تشنج، تغییرات خلقی یا روانی، اضطراب ، سرفه، نور،

 جود فیبر و خون در محلول خروجی، شدن مدت زمان ورود و خروج محلول ساعته، طوالنی 24درد قفسه سینه، کاهش ادرار 
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