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بیماران دیالیزی در روند انجام دیالیز به صورت مداوم یا اکثر اوقات با مشکالتی از قبیل تغییرات فشار خون، کرامپ عضالنی، تهوع  –چکیده

هایی برای رفع این مشکالت و یا کاهش اثرات آن هستند. مطالعات انجام شده در شوند و نیاز مبرم به راه حلو استفراغ، سردرد و غیره مواجه می

ن زمینه و شناخت فاکتورهای مهم در بوجود آوردن این مشکالت، منجر به ارائه راهکاری برای کاهش اثرات پیامدهای ذکر شده برای بیمااران  ای

ضاعیت مناساب بارای    تواند در ایجاد و تشایی  و که می شده است. راهکاری همچون برقراری ارتباط میان صندلی همودیالیز و دستگاه دیالیز

العمال متاابال در ماوارد    مشکالت ذکر شده بسیار کاربردی باشد. به عنوان نمونه تعامل میان دستگاه و صندلی برای انجام عکا  کاهش وقوع 

 ،شود و وجود قسمت های متحرک مناساب تغییرات فشار خون، استفاده مناسب از داده های وزن بیمار بر روی صندلی که به دستگاه ارسال می

 های ایزومتریک که کمک به رفع گرفتگی عضالنی بیمار خواهد کرد. ورزش میت  بیمار برای انجام
 دستگاه دیالیز، صندلی همودیالیز، فشار خون، کرامپ عضالنی، وزن بیمار -کلید واژه

 

 مادمه -1

های کلیه حذف و یا دفع مواد زائد و سمی وظیفه اصلی اندام

باشدد   های خونی و ترکیب شده با خون میراه یافته به داخل رگ

آن را با عنوان نارسائی مدزمن   ،در غیراینصورت و عملكرد ناصحیح

یک اختالل  شناسند که( میChronic Kidney Diseaseها )کلیه

انباشدته شددن   باشد و نتیجده آن  پیش رونده و برگشت ناپذیر می

  بیماران کلیوی در ایدن مرحلده بده     ]1[سموم در بدن خواهدبود

راهكارهای درمانی مانند همودیالیز، دیالیز صفاقی و یا پیوند کلیه 

با این حال دیالیز رایجترین شیوه درمانی برای   .کنندنیاز پیدا می

شود  با گذشدت زمدان آمدار و    مر این بیماران محسوب میباقی ع

دهدد  بده عندوان    ها میارقام نشان از شیوع روز افزون این بیماری

مورد در هر یک میلیدون   262نمونه ابتال به این بیماری در جهان 

درصد به ایدن میدزان    8نفر جمعیت در سال است و ساالنه حدود 

    ]2[افرزوده می شود

 

 حین دیالیز مشکالت رایج -2

دهندد کده عدواملی مانندد     مطالعات و شواهد عینی نشان می

افت فشار خون، کرامپ عضالنی، تهوع و استفراغ، سردرد و غیدره  

که از مهمترین موارد عوارض حین دیالیز هستند در اکثدر اوقدات   

    ]3[گرددموجب ناراحتی بیماران می

بیمدار  شدود ولدی   مدی  CKDهمودیالیز باعث تخفیف عالئدم  

دچار عوارض ناخواسته و غیرقابل پیش بیندی ککدر شدده در بداال     

شود  شواهد و مطالعات موجود علت این امر را آنمدی، کداهش   می

-های فیزیكدی روزانده ککدر کدرده    عملكرد قلبی و کاهش فعالیت

های بدن بیماران نارسدائی    از آنجایی که تمام قسمت ]3،4،3[اند

رد بیماران دچار گروهدی از عالئدم و   گیکلیوی تحت تاثیر قرار می

شوند که به میزان اختالل کلیدوی و سدن بیمدار هدم     ها مینشانه

  همودیالیز عالوه بر عوارض ککر شدده در حدین    ]6[بستگی دارد

دیالیز، عوارضی در طوالنی مدت تحت عنوان سندرم اورمی بدرای  

بیماران همودیالیزی در پدی دارد کده شدامل نوروپداتی حرکتدی،      

یوپاتی عضالت اسكلتی یا قلبی، تغییرات عروق محیطی، آنمدی،  م

-شكایات جسمانی متنوع نظیر خستگی، افسردگی و اضطراب می
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     ]7[باشد

 افت فشار خون -2-1

همانگونه که بیان شد حوادث گوناگونی بیمار را حین دیدالیز  

افت فشار خون حین دیدالیز بده    ،کند  یكی از این مواردتهدید می

هایی مانند خستگی، سرگیجه و تهوع می باشد که از ههمراه نشان

-ده بیمداران در حدین دیدالیز محسدوب مدی     عوامل مهم آزار دهن

 3ای سه مرتبه و هدر بدار     هربیمار به طور میانگین هفته ]8[شود

گیرد  بیماران دیالیزی که اغلب ساعت تحت دیالیز قرار می 4الی 

ضدعیف شددن کدارکرد     با مشكالت قلبی روبرو هستند معموال بدا 

قلب دچار افت فشار خون خواهند شد   افت فشار منجر به لختده  

شدن خون بیمار خواهد شد و روند دیالیز درست انجدام نخواهدد   

یابدد  از راهكارهدای پیشدگیرانه ایدن     شد و کفایت آن کاهش مدی 

توان به تنظیم سدیم مدایع دیدالیز و ایجداد وضدعیت     وضعیت می

روی صندلی دیالیز )پاها باالتر از سطح بدن  مناسب برای بیمار بر

 قرار گیرد( اشاره کرد 

 کرامپ عضالنی -2-2

-بیمدار خدارم مدی    زیادی مایع از بدن در حین دیالیز مقدار

 شود  سیستم بدن برای جبران خدروم ایدن مقددار مدایع از بددن،     

عروق عضالت، بخصوص عضالت ناحیه بازو و پاها را تنگ کرده و 

شود  بنابراین عضدالت  طق طی دیالیز کم میجریان خون این منا

شوند و به تدریج الغدر  از نظر تغذیه و خونرسانی دچار مشكل می

و ضعیف شدده و کداهش خونرسدانی باعدث خسدتگی و گرفتگدی       

کندد عدروق   شوند  وقتدی بیمدار دیدالیزی ورزش مدی    عضالنی می

عضالت گشاد شده وپرفیدوژن عضدالت افدرایش یافتده و کداهش      

  از مزایدای انجدام ورزش    ]9[شودعضالت جبران میجریان خون 

توان کاهش اضطراب و افسردگی و کنتدرل فشدار   می ،حین دیالیز

های مناسدب رفدع ایدن مشدكل ماسداژ      خون را نام برد  از فعالیت

 ها و انجام حرکات سبک ورزشی حین دیالیز است ماهیچه

 سنجش وزن بیمار -2-3

شوند و براساس می بیماران قبل و بعد از دیالیز سنجش وزن

مقدار وزن خشک و وزن اضافی که براسداس مدواد زائدد و سدموم     

شود، حجم و زمان مورد نیاز برای انباشته شده در بدن تعیین می

شدود  دسدتگاه دیدالیز در    دیالیز بیمار بر روی دستگاه تنظیم مدی 

واقعیت نسبت به وزن خود بیمار در هر لحظه دسترسدی نددارد و   

وزن کاسددته شددده از بیمددار را براسدداس حجددم  محاسددبات مقدددار

کند  محلول دیالیز و آب استفاده شده در روند دیالیز، محاسبه می

پس از اتمام دیالیز و جدا شددن دسدتگاه از بیمدار، سدنجش وزن     

ای در این مرحله مشخص گیرد و کفایت دیالیز به گونهصورت می

ن برگشدت  شود  در صورت کاهش نیافتن وزن مورد نظر امكدا می

بیمار به انجام دوباره دیالیز نخواهدد بدود و تدا مرتبده بعدد بیمدار       

 منتظر خواهد ماند  

 تهوع و استفراغ -2-4

-یكی دیگر از عوارض همودیالیز که بیمار در حین دیالیز می

هدای  باشد که از حالدت تواند آن را تجربه کند تهوع و استفراغ می

واهد بدود و از سدوی   ایجاد کننده استرس و اضطراب برای بیمار خ

شدود کده ایدن خدود باعدث      دیگر سبب قطع زود هنگام دیالیز می

اغلب مدوارد تهدوع و اسدتفراغ     درشود  کفایت نامطلوب دیالیز می

باشدد  در طدی   یا فشار خون پدایین مدی   Hypotensionمربوط به 

توان از راهكارهدایی نظیدر   دیالیز جهت کاهش تهوع و استفراغ می

سالین و یدا کداهش دور پمدپ دسدتگاه همودیدالیز      تزریق نرمال 

استفاده کرد  ولی از آنجاییكه هدف همودیالیز کداهش مایعدات و   

باشد، تجویز بدیش از  های تجمع یافته در بدن بیمار میالكترولیت

حد مایعات با عملكرد درمانی مغایرت داشته و کداهش دور پمدپ   

بندابراین     ]11،11[هم باعث کاهش کفایدت دیدالیز خواهدد شدد    

کاهش تهوع و استفراغ ضمن همودیالیز نیازمند ارائه راهكارهدای  

باشددد  وضددعیت قرارگیددری بدددن بددر روی صددندلی  مناسددب مددی

و در  ]12[همودیالیز حین انجام دیالیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود

مطالعات انجام شده دو وضعیت نیمه نشسته و خوابیده بایكددیگر  

د دفعات رخداد این عارضده در حالدت   مقایسه شده است که تعدا

   ]13،14[باشدنشسته کمتر مینیمه

 افزایش اطمینان کیفیت دیالیز -3

یكی از مسائل بسیار مهدم بدرای بیمداران دیدالیزی برقدراری      

شرایط مناسب حین و بعد از دیالیز است  لذا یكی از اهداف مهدم  

مراقبت و هندر پرسدتاری شناسدائی و اجدرای معیارهدای راحتدی       

تواندد یدک   آل از لحدا  بیمدار مدی     معموال راحتی ایده ]13[ستا

  در اکثدر   ]13[درمان دیالیز بدون عارضه یا حادثه تعریدف گدردد  

موارد پرستاران از شرایط بالینی و پیش آمدد عدوارض ککدر شدده     

برای بیماران حین دیالیز بی اطالع هستند زیدرا متداثر از عوامدل    

از آنها در متن اشاره شد  بعدد از  متعددی می باشد که به تعدادی 

تغییدر   العمدل اولدین عكدس   در بیشدتر مواقدع   مشداهده عدوارض،  

وضعیت بیمار، به حالت مناسب بر روی صندلی اسدت  بده عندوان    

تر بدودن سدطح پاهدا از    مثال وضعیت مناسب افت فشار خون باال

و خوابیدده   حالت نیمه نشسته در مواقع احساس تهوع بدن بیمار،
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حین کرامپ  بیمار تخت و انجام حرکات ورزشی توسطبه صورت 

  باتوجده بده   باشدد های در نظر گرفته مدی عضالنی بوسیله قسمت

دالیل شیوع این عوارض، هنگامی که دستگاه از افت فشدار خدون   

تواند های شریانی بیمار اطالع کسب کرد میبیمار با توجه به داده

یا  و غییر حالت دادهبیمار را به وضعیتی مناسب بر روی صندلی ت

 پیش بینی شده برای انجام حرکات ورزشی توسط بیمدار   به حالت

یط خطرناک بدرای بیمدار   انتقال داده تا از پیشرفت و یا ایجاد شرا

تواندد در بهبدود کفایدت      مورد دیگر که میجلوگیری به عمل آید

دیالیز بسیار تاثیرگذار باشدد، سدنجش وزن بیمدار توسدط تخدت      

و ارسال آن به دستگاه می باشدد  دسدتگاه دیدالیز بدا      حین دیالیز

توجدده بدده داده هددای دریافددت شددده از وزن بیمددار تنظیمددات یددا 

  را مشخص خواهد کرد تغییرات الزم و مورد نیاز بر روی دستگاه

 یریگ جهینت -4

فراهم کردن شرایط مناسب و مراقبدت و توجده بده شدرایط            

بالینی یک بیمار دیالیزی در تمام زمان انجام یک دیالیز بسیار بدر  

بهبود کفایت دیالیز اثر بخش خواهد بدود  انجدام ایدن وظدایف در     

یک مرکز دیالیز که چندین بیمار بده صدورت هماهندگ در حدال     

ر خواهدد بدود و نیداز بده یدک      درمان هستند در اکثر اوقات دشدوا 

باشد تا بخشی از این وظدایف را بده   سیستم یكپارچه و کارآمد می

صورت اتوماتیک پیگیری و کنترل کند  ارتباط دو بخدش مهدم و   

حیاتی مراکز دیالیز با یكدیگر که شدامل صدندلی دیدالیز و خدود     

باشد در پیشبرد این اهداف بسیار کداربردی بده   دستگاه دیالیز می

تواند از وقوع عوارض ککدر شدده تدا حددودی     رسد که مییمنظر 

جلوگیری کرده و به نوعی روند پیشگیری از رخداد عوارض را بدر  

   عهده گیرد

  سپاسگزاری

تولیدد   روزید ف اطدب یکارکندان شدرکت آر   یاز تمدام  انیدر پا

و  کید بخش الكترون تیریمد به خصوص،کننده دستگاه همودیالیز

پژوهش کمال  نیدر انجام ا همكاری بابت افزاربخش نرم تیریمد

  میرا دار یتشكر و قدردان
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