
 

 قزوین -در بیمارستان والیت  ESRDکلیهگاید الین جهت بیماران نارسایی مزمن پیشرفته 

 تامین زمانی که نارسایی مزمن کلیه در حدی پیشرفت می کند که کارکرد کلیه دیگر قادر به :تعریف

 و بیمار جهت ادامه حیات نیاز به درمان های جایگزینی کلیه دارد. نیازها ی بیمار نیست

ه ص اگر رارولی و عالیم بالینی بیمار) بخصوفیلتراسیون گلومبراساس میزان  شروع دیالیز:زمان 

 دسترسی مناسب عروقی ندارد( تعیین میشود.

 شروع اورژانسی دیالیز: ون های اندیکاسی-

 ه بالینی؛ پاراکینیک شامل نوار قلب و اکو؛ یافته های معاین)تشخیص بر اساس عالیم بالینی پریكاردیت-

 -؛ مشاوره قلب(کاردیوگرافی

)شامل آمپول فورزماید با دوز باال با توجه به  طبی ادم ریه و اورد لوود مایع که به درمان مناسب-

 .پاسخ ندهد (فیلتراسیون گلومرولی پایین

مایع  نتوان به دلیل اورلود الیگوری و یا آنوری )که به درمان هیدراتاسیون کافی پاسخ ندهد یا کال به-

 .وجود نداشته باشد ؛به شرطی که انسداد راه ادراری که قابل درمان اورژانسی باشد (؛ انی کرددرم

به صورت  شدید نوروپاتی-تشنج-اختالل هشیاری-آستریكسی-) میوکلونوس عالیم انسفالوپاتی اورمیک-

 افتادگی پا(-دست افتادگی مچ

یا گاها خونریزی شدید به دالیل دیگر؛ در بیمار اورمیک که با  از اورمیاختالل انعقادی و خونریزی ناشی -

شدید خونریزی قضاوت بالینی و مشورت با سایر همكاران به این نتیجه برسیم که محیط اورمیک منجر به ت

    ی بشود. ان خونریزی علیرغم درمان مناسب ومو عدم موفقیت در در

 که به درمان مناسب  طبی ؛ (PH<۵۲/۷) بخصوص  دارعالمت اختالالت الكترولیتی و اسیدوزیس شدید-

 .یماری که دفع ادراری مناسب ندارددر بشدید عالمتدار بخصوص  هیپر کالمی هم چنین پاسخ ندهد.

 ه شرایط بیمار(ببسته  ۰۱۱یا اوره باالی  ۰۱یا  ۸)کراتینین باالی  و کراتی نین سطوح بسیار باالی اوره-
 

 اورژانسی دیالیز: شروع غیرسیون های اندیکا-

 بی اشتهایی شدید؛ تهوع ؛ استفراغ  ناشی از اورمی-

  ) بالینی و یا آزمایشگاهی: هیپو آلبومینمی و غیره( عالیم سوءتغذیه-

 B12)آهن؛ فوالت؛ ویتامین  اولیه خونسازیمواد شامل جایگزینی  علیرغم درمان مناسب آن ؛آنمی مقاوم-

 مناسب(و بخصوص اریتروپویتین با دوز 

عدم کنترل مناسب ادم و حجم بیمار علیرغم به کار گیری دیورتیک مناسب با دوز مناسب حتی اگر بیمار -

  ادم ریه نباشد.



علیرغم رژیم کم پتاسیم؛ عدم مصرف داروها ی  ۲/۲هیپر کالمی بیش  از جمله اختالل الكترولیتی: -

 نگهدارنده پتاسیم؛ رفع یبوست بیمار 

 .؛ علیرغم درمان ترکیبی داروهای ضد فشارخون که شامل دیورتیک نیز باشدفشار خون عدم کنترل مناسب-

 از جمله اختالل خواب؛ افسردگی ؛ نوروپاتی پریفرال اختالل خلقی ناشی از اورمی-

 میلی لیتردردقیقه ۰۱میزان فیلتراسیون گلومرولی کمتر از -

 

  :آموزش بیمار در مورد انواع درمانهای جایگزینی کلیه 
 

 شود.  صحبت در موارد غیر اورژانس اغلب با بیماران در مورد نحوه انجام دیالیز و انواع آن-

آن را انجام چنانچه بیماری کنتراندیكاسیون انجام دیالیز صفاقی سرپایی مداوم را نداشته باشد و پذیرش 

و پرستار دیالیز نفرولوژیست پزشک داشته باشد و به تنهایی یا با کمک خانواده بتواند آن را انجام دهد ؛ 

 د. نکنصحبت صفاقی با وی در مورد نحوه انجام؛ مزایا و معایب دیالیز خونی و صفاقی 

ا داشته باشد مورد مشاوره حتی اگر دیالیز خونی شروع شده باشد وقتی بیمار شرایط انجام دیالیز صفاقی ر-

  ش قرار گیرد.و آموز

بیمار توسط پزشک و پرستار دیالیز  هنگ ها ی الزم جهتاینصورت همادر  چنانچه بیمار پذیرش داشت؛-

 ؛ عبیه کاتتر؛ جلسات متعدد مشاورهصفاقی )معرفی و پیگیری بیمار به جراح با تجربه جهت ت

 .گیرد ( صورت دیالیز در منزله وی برای آموزش جهت بیمار و خانوادعملی شامل آموزش تئوری و 

ورژانس جراحی جهت تعبیه کاتتر خونی چنانچه بیمار فیستول ندارد مشاوره ا دیالیزاورژانسی جهت شروع - 

 اتتر دایم انجام شود.ی موقت و در صورت امكان کید مرکزور

 دیالیز کوتاه مدت با دستورات حین دیالیز بیمار به بخش دیالیز ارجاع شده و پس از تعبیه کاتتر مناسب؛ -

 انجام شود. ساعت ۲/۵الی  ۵

لیز )بخصوص در موارد اپرستار نیز بداند علت انجام دی ای پرستار دیالیز مرقوم شود تابیمار برشرایط -

ال چنانچه هدف درمان ادم ریه است سه را به نحو احسنت انجام دهد. مثاورژانس ( چیست که  بتواند این پرو

بهبود آن ؛ از جمله سرد کردن  پرستار با رعایت شرایط خاص )اولترافیلتراسیون بهتر و انجام مانورهایی برای

 انجام سدیم پروفایل و غیره( دیالیز موثری انجام دهد.آب دیالیز؛ 

از دستی که فیستول دارد یا قرار است فیستول تعبیه شود فشار خون گرفته نشود و هم چنین خونگیری -

 نشود. 

 اگر فیستول ندارد؛ دست غیر غالب جهت تعبیه فیستول آماده شود.-

اچ بی  ؛ مارکرها ی هپاتیت ویرال باید در دسترس باشد. اگر بیماربیماری که قرار است دیالیز شوددر هر -

انتی ژن مثبت است باید در اطاق ایزوله دیالیز شود. چنانچه مارکرها موجود نیست وشرایط بیمار اس 

و رعایت شرایط ایمنی  انسورژا دیالیز صبر کرد؛ باید با دستگاه ماده شدن آنخطرناک است و نمیتوان تا آ

  دیالیز صورت گیرد و در هر حال پرستار باید کامال در جریان باشد. ؛ژهوی



انس به هموگلوبین بیمار توجه شود. در صورت آنمی عالمتدار یا آنمی شدید در جهت انجام دیالیز اورژ -

 نماید.بیمار با سن باال یا مشكالت قلبی بهتر است حین دیالیز بیمار پكد سل دریافت 

جهت انجام دیالیز اورژانس به الكترولیت بیماران توجه شود. میزان پتاسیم محلول دیالیز با توجه به پتاسیم -

میلی اکی واالن در لیتر استفاده  ۳یا  ۵بیمار تنظیم شود. اگر بیمار هیپوکالمیک است از محلول با پتاسیم 

لبومین توجه خاص مبذول گردد. چنانچه شود. همچنین به میزان کلسیم خون با توجه به میزان آ

 هیپوکلسمی وجود دارد باید درمان شود. حتی بیمار حین دیالیز کلسیم دریافت نماید.

 بعنوان آنتی کوآگوالنت هپارین باید حین دیالیز دریافت نماید. -

 ین حینسط تا شدید وجود دارد؛ هپارچنانچه اختالل انعقادی متوسط تا شدید یا ترومبوسیتوپنی متو-

  دیالیز مصرف نشود.

 

 

   

 


