دياليز صفاقي و راههاي انتخابي
كليههاي سالم خون شما را با خارج كردن آب اضافي ،مواد زائد و سموم تصفيه ميكنند و محيط داخلي بدن را
عليرغم توليد روزانه سموم ثابت نگه ميدارند .همچنين هورمونهايي ميسازند كه استخوانهاي شما را محكم ميكند.
هنگامي كه كليهها نارسا ميشوند ،سموم در بدن شما جمع ميشوند ،فشار خون شما ممكن است افزايش پيدا كند
وممكن است بدنتان به اندازه كافي سلول خوني نسازد .همچنين ،محيط داخلي بدن ناسالم ميشود .وقتي اين مسائل
اتفاق ميافتند ،شما براي كليهها نارسا شدهتان نياز به درمان جايگزين داريد.
هنگامي كه كليهها ديگر كار نميكنند ،دياليز صفاقي يكي از انواع درمانهاي انتخابي براي خارج كردن مواد زائد و آب
اضافي از خون است .انواع مختلف دياليز در دسترس بيماران قرار دارد .در دياليز صفاقي از صفاق ـ غشايي طبيعي كه
دور تا دور امعاء و احشاي شكم رت در بر ميگيرد و ديواره شكم را ميپوشاند ـ استفاده ميشود .اين غشاء مانند صافي
عمل كرده و باعث ميشود كه سموم مواد زائد و آب اضافي از خون تصفيه شوند.
براي انجام اين روش درماني ،بايد يك دسترسي دائمي به حفره صفاق ايجاد شود .به طور كلي اين امر ،نيازمند يك
عمل جراحي كوچك بوده تا لولهاي نرم و كوچك تحت عنوان كاتتر وارد شكم شود ،اين عمل معموالً سرپايي است با
كمك بيحسي موضعي و آرام بخش داخل وريدي انجام ميشود .يك پانسمان استريل به مدت  01تا  01روز بر روي
محل باقي ميماند .پرستار دياليز صفاقي پانسمان را عوض خواهد كرد .زمان بهبود زخم حدوداً دو تا سه هفته به طول
ميانجامد.

در طول مدت اين روش كاتتر در ديواره شكم و داخل حفره صفاق باقي ميماند .محلي كه كاتتر از شكم بيرون
ميآيد ،محل خروج كاتتر نام دارد .قسمتي از كاتتر بيرون از شكم و در زير لباس شما براي اتصال به كيسههاي
محتوي محلول دياليز قرار ميگيرد .پرستار دياليز صفاقي شما روش تميز كردن و مراقبت از محل كاتتر را به شما
آموزش ميدهد.
هنگامي كه تحت درمان با دياليز صفاقي هستيد ،محلول دياليز از طريق كاتتر وارد حفره شكم شما شده و براي مدت
چند ساعت در حفره شكم باقيميماند .در طول اين مدت ،مواد زائد و مايعات اضافي از خون به سمت حفره صفاق

ميروند .بعد از كامل شدن زمان ماندگاري (مدت زماني كه محلول دياليز در شكم شما ميماند) ،محلول از شكم خارج
ميشود .سپس ،حفره صفاق مجدداً با محلول تازه پر شده و مراحل مجدداً آغاز ميگردند .اين روند تعويض نام دارد.
هربار كه شما عمل تعويض را كه انجام ميدهيد از يك ست و كيسه يكبار مصرف استفاده ميكنيد .به خاطر داشته
باشيد ،در هر عمل جراحي يا فرآيند پر خطر احتمال ابتال به عفونت وجود دارد ،بنابراين ،براي انجام مراحل درماني
خود به رعايت اصول خاصي احتياج خواهيد داشت.
دو نوع دياليز صفاقي وجود دارد .يكي دياليز صفاقي مداوم سرپايي ( )CAPDو ديگري دياليز صفاقي خودكار
( .)APDنوع دياليز صفاقي كه توسط پزشك و براساس وضعيت بدني شما انتخاب ميشود ،به برنامه روزانه شما و
زمان دلخواه تعويضهايتان بستگي دارد .ممكن است با يك نوع دياليز صفاقي شروع كرده و سپس روش درماني شما
به نوع ديگري تغيير داده شود و يا تركيبي از دياليز صفاقي مداوم سرپايي و دياليز صفاقي خودكار را استفاده كنيد .با
تيم درماني خود مشورت كنيد تا برنامه و روش مناسب خود را بيابيد و بتوانيد نيازهاي زندگي و سالمت خود را دريابيد.
پزشك به اندازه بدن ،نحوه زندگي ،نتايج آزمايشگاهي و ميزان توانايي شما براي انجام دياليز توجه خواهد كرد .در
دياليز صفاقي مداوم سرپايي ،شما به طور مداوم دياليز ميشويد و معموالً در عرض  41ساعت شبانهروز ،هر هفت روز
هفته شكم شما پر از مايع است .درست همانند عملكرد كليه هايتان.
پزشك شما تعيين خواهد كرد كه در روز به چند نوبت تعويض نياز داريد و از چه مقدار محلول بايد استفاده كنيد .مهم
است كه تجويز پزشك را دنبال كنيد و تمامي تعويضها را آنطور كه بايد انجام دهيد.
يك فضاي مناسب جهت نگهداري وسايل دياليز صفاقي در منزل نياز است .توزيع كيسههاي محلول هر ماه انجام
ميشود .اين وسايل بايد در مكاني تميز و خشك نگهداري شوند.
از آنجايي كه شما نبايد براي درمان به مركز دياليز مراجعه كنيد ،دياليز صفاقي استقالل بيشتري به شما ميبخشد.
شما ميتوانيد تعويض خود را در منزل ،محل كار يا در مسافرت انجام دهيد .اين احساس استقالل از اين نظر مهم
است كه شما با تيم درماني خود از جمله نفرولوژيست (پزشك فوق تخصص كليه) ،پرستار دياليز صفاقي ،مشاور تغذيه
و مددكار اجتماعي كار ميكنيد.

بيشتر بيماران مبتال به نارسايي كليه ميتوانند توسط دياليز صفاقي درمان شوند ،اما استثناهايي نيز وجود دارد .كساني
كه جراحيهاي گسترده و متعدد روي شكمشان انجام گرفته است يا پرده صفاق آنها آسيب ديده است ،كانديد مناسبي
براي دياليز صفاقي نيستند .با اين حال بهتر است كه با مركز درماني خود مشورت كنيد ،زيرا ممكن است در برخي از
موارد به شما اجازه درمان با دياليز صفاقي داده شود.
دياليز صفاقي مداوم سرپايي ()CAPD
دياليز صفاقي مداوم سرپاي احتياج به دستگاه ندارد و مي تواند در مكاني تميز انجام گيرد .تنها امكاناتي كـه شـما الزم
داريد يك كيسه محتوي محلول دياليز صفاقي و لولههاي پالستيكي متصل به آن مي باشد .همچنين ،استفاده از يـك
عدد ماسك براي كاهش احتمال عفونت توصيه ميشـود .همـانطور كـه از كلمـه "سـرپايي" مشـخص اسـت ،شـما
ميتوانيد هنگامي كه محلول داخل شكمتان است ،راه برويد .دياليز صفاقي مداوم سرپايي ،به صورت دستي انجام شده
و تقريبأ در هر مكاني قابل انجام مي باشد.
با دياليز صفاقي مداوم سرپايي ،دياليز در  41ساعت شبانهروز ،هفت روز هفته انجام مي شود .پرده پرده صـفاق بعنـوان
يك صافي عمل مي كند و سموم و آب اضافي را از خون خارج مي نمايد .سموم آب اضافي بدن از پرده عبـور كـرده و
وارد محلول دياليز صفاقي ميشوند .وقتي كه محلول دياليز در هنگام تعويض ،از شكم خارج شده و وارد يك كيسـه از
قبل متصل شده مي گردد ،سموم و مايعات اضافي نيز از بدن خارج ميشوند.
در دياليز صفاقي مداوم سرپايي ،محلول دياليز بايد در شكم بماند .مقدار محلول دياليز بستگي به نياز اختصاصـي شـما
به دياليز دارد .تعويضها هر چهار تا شش ساعت يكبار در روز انجام مي شوند .بعـد از يـك زمـان مشـخص ،محلـول
محتوي سموم وارد كيسه تخليه مي گردد .سپس شما محلول جديد را وارد شكمتان ميكنيد.
تعويض محلول دياليز ساده است .بعد از اينكه توسط پرستار دياليز صفاقي آموزش ديديد ،قادر خواهيد بـود بـه راحتـي
عمل تعويض را انجام دهيد.آموزش دياليز صفاقي معموالً  0تا  4هفته به طول مي انجامد و تا زماني كه نياز به كمـك
و راهنمايي داشته باشيد ،پرستار دياليز صفاقي پاسخگوي شما خواهد بود.
كيسه محتوي محلول در مكاني آويخته شده و در اثر قانون جاذبه زمين ،محلول وارد حفره صفاق مي گردد .ابتدا شكم
خود را از محلول قبلي خالي كنيد و سپس محلول جديد را وارد شكم نماييد .پـس از آن كـه حفـره صـفاق خـود را بـا

محلول جديد پر ميكنيد ،ميتوانيد لولههاي متصل شده را جدا كرده و محلول مصرف شده قبلي را در فاضالب تخليـه
نماييد .محلول جديد كه وارد شكم شما شده است تا زمان تعويض بعدي در شـكمتان بـاقي مـي مانـد .در طـول ايـن
مدت ،شما ميتوانيد فعاليتهاي روزمرهتان را انجام دهيد .هر عمل تعويض حدود  01دقيقه به طول مي انجامـد .تعـداد
دفعات تعويض مورد نياز ،توسط پزشك شما تعيين مي شود .به طور معمول 0 ،تا  1تعويض در روز خـو اهيـد داشـت و
يك تعويض هم در شب با زمان ماندگاري طوالني شبانه ،قبل از خواب بايد انجام دهيد.
دياليز صفاقي خودكار
نوع د يگري از د ياليز صفاقي است كه احتياج به دستگاهي به نام "سا يكلـر" دارد و د يـاليز صـفاقي خودكـار ناميـده
ميشود .ا ين نوع از درمان نيز در منزل انجام مي شود و كاتتر شما توسط اتصاالت لولهاي به دستگاه متصل ميگردد.
د ياليز صفاقي خودكار روشي آسان است .دستگاه به طور خودكار زمان تعويضها را تنظيم كرده ،محلول استفاده شـده
را تخليه مي كند و حفره شكم را با محلول جديد پر ميكند .راهاندازي اين دسـتگاهها آسـان بـوده و از قطعـات ايمـن
ساخته شدهاند ،قابل حمل هستند ،فضاي زيادي نميگيرند و در مكاني كه جريان برق وجود داشته باشد ،قابل اسـتفاده
ميباشند.
عليرغم آنكه دياليز صفاقي خالي از اشكال نيست ،اما اما بيماران با هر يك از انواع دياليز صـفاقي ،احسـاس اسـتقالل
بشتري ميكنند و ميتوانند در منزل از خودشان مراقبت كنند .مواردي كه الزم است پـس از انتخـاب روشـي درمـاني
خود در نظر بگيريد در زير آورده شدهاند:
مسئوليت :برخي از بيماران از هر روز دياليز شدن خسته ميشوند .اگر اين مورد در شما نيز وجود دارد با پرسـتار ديـاليز
صفاقي خود مشورت كنيد .مئايأ او بتواند برنامه انعطاف پذيرتري را براي شما در نظر بگيرد.
شكل ظاهري بدن :براي برخي از بيماران ،پذيرفتن وجود يك كاتتر دائم در شكم دشوار است .نگرانند كه وجود اين
كاتتر در مسائل زناشويي و رابطه با همسرشان تأثير بگذارد .پرستاران دياليز صفاقي و مددكاران اجتماعي طريقه كنار
آمدن با وجود كاتتر و روشهاي پنهان كردن آن را به شما آموزش ميدهند.

همچنين ،در دياليز صفاقي اندازه دور شكم افزايش مييابد و شكم به ظاهر گرد ميشود .در اين حالت ورزش كردن و
متناسب نگه داشتن وزن ميتواند كمك كننده باشد.
عدم تعادل ميزان مايعات بدن :به طور كلي ،ميزان مايعات ورودي به بدن بايد با ميزان مايعاتي كه از طريق ادرار و
دياليز از بدن خارج ميشود ،در تعادل باشد .افزايش مايعات بدن ميتواند باعث افزايش ناگهاني وزن ،تورم زانوها و
قوزك پا و تنگي نفس شود و كاهش مايعات بدن باعث كاهش وزن ،سرگيجه ،احساس ناخوشي ،تشنگي ،كاهش
فشار خون و پوست خشك و چروكيده ميگردد .بيماران دياليزي نياز به تنظيم مصرف مايعات دارند تا از افزايش يا
كاهش مايعات در بدن جلوگيري شود.
احساس ناراحتي در شكم :برخي از بيماران دياليز صفاقي به دليل وجود محلول دياليز صفاقي در شكم خود احساس
ناراحتي و پري شكم ميكنند .گاهي نيز احساس باد كردن شكم يا نفخ كرده و برخي اوقات نيز كمر درد را تجربه
ميكنند.
موارد اوراژنس در دياليز صفاقي
الف) عفونتها
ب) سوراخ شدن كاتتر
ج) وجود فيبر در محلول خروجي
د) وجود خون در محلول خروجي
موارد فوق ،موارد اورژانس دياليز صفاقي هستند و در صورت بروز هريك از عالئم يا عوارض گفته شده سريعاً با مركز
يا بخش دياليز صفاقي يا پرستار دياليز صفاقي تماس بگيريد.
عفونتها
گاهي ممكن است كه يك كانون عفونت در بدن شما وجود داشته باشد .بعنوان مثال ممكن است شما دچار عفونت
گوش يا دندان شويد .اما گاهي اوقات عفونت در حفره صفاق يا محل خروج كاتتر وجود دارد .در زير به يكي از
شايعترين عفونتهاي دياليز صفاقي اشاره ميكنيم.

پريتونيت :عفونت صفاق است كه معموالً در اثر ورود باكتري از طريق كاتتر يا اطراف آن به صفاق ايجاد ميشود .اين
مسأله زماني اتفاق ميافتد كه بيماران محل اتصال بين كيسه و كاتتر را نا آگاهانه لمس كنند .بعضي اوقات ،عفونت
اطراف كاتتر يا عفونت محل خروجي كاتتر ميتواند باعث پريتونيت شود .احتمال ابتال به پريتونيت با شستن صحيح
دست و انجام صحيح نكات بهداشتي آموزش داده شده ،بطور چشمگيري كاهش مييابد .به طور متوسط ،هر بيمار
ميتواند انتظار داشته باشد تا كمتر از يكبار در سال دچار پريتونيت گردد .برخي از بيماران هيچگاه دچار پريتونيت
نميشوند .تشخيص پريتونيت بسيار ساده است زيرا محلول خروجي شما كدر ميگردد .برخي بيماران دچار درد شكم و
تب نيز ميشوند .بسياري از عفونتها و ميكروبها با مصرف آنتيبيوتيك از بين ميروند ،اما درمان برخي از آنها مشكل
است و احتياج به درمان دارويي سريع دارد .براي كسب اطالعات بيشتر در مورد پريتونيت ،با پزشك خود صحبت
كنيد .هرگز خودسرانه شروع به مصرف دارو نكنيد زيرا ممكن است منفي شدن نتيجه آزمايشگاهي كشت ،مشكالت
زيادي ايجاد كند.

موارد غير اورژانس در دياليز صفاقي
الف) كاهش ادرار  41ساعته
ب) كاهش محلول خروجي  41ساعته
ج) يبوست
موارد فوق موارد غير اوراژنس دياليز صفاقي هستند و در صورت بروز هريك از عالئم يا عوارض گفته شده ،در زمان
مناسب و ترجيحاً ساعات اداري با مركز يا بخش دياليز صفاقي خود تماس بگيريد.
تغذيه و دياليز صفاقي
با وجود اينكه دياليز صفاقي بصورت تدريجي و مداوم سموم ،مواد زائد و آب اضافي را از بدن خارج ميسازد ،اما بيمار
دياليز صفاقي نيز بهتر است رژيم غذايياش را در برخي از موارد رعايت كند.
پروتئين
پروتئين براي ساخت عضالت و ترميم بافتهاي بدن الزم است و سيستم ايمني را نيز قوي ميكند.
پروتئين در گوشت گاو ،گوساله ،گوسفند ،مرغ ،ماهي ،سفيده تخم مرغ ،قارچ ،حبوبات و سويا وجود دارد.
راههاي افزايش پروتيئن در رژيم غذايي:
 -0گوشت را با غذاهاي ديگر مانند ساالد ،سوپ ،سس و غيره مخلوط كنيد.
 -4از سفيده تخممرغ استفاده كنيد.
 -0از گوشت سرد استفاده كنيد مثالَ كتلت سرد ،شامي سرد و ...
 -1در ساالد خود از مواد زير نيز استفاده كنيد:
قارچ ،حبوبات ،گوشت
در زير يك نمونه از ساالد براي شما آورده شده است.
كاهو ،قارچ ،لوبيا چيتي ،ماست ،آبليمو ،ادويه (فلفل)
 -5قبل از پخت سويا ،به مدت  8الي  01ساعت آن را خيس كرده و آب آن را بگيريد.

 -6براي افزايش تمايل خود به انواع گوشت ،ميتوانيد از سبزيجات ،ادويه يا طعم دهندههاي ديگر استفاده كنيد.
در زير مثالهايي آورده شدهاند:
سس خردل ،فلفل سبز ،فلفل قرمز ،پياز ،سير ،فلفل ،ليموترش ،پودر كاري ،جعفري ،دارچين ،زعفران و ...
 -7در صورتي كه بوي پخت و پز غذا شما را اذيت ميكند ،هنگام پخت غذا از آشپزخانه فاصله بگيريد يا گوشت
و مرغ را داخل ورق آلومينيوم پيچيده ،سپس آن را بپزيد.
 -8در افراد مسن كه نميتوانند از دندانهايشان استفاده كنند ،بهتر است به صورت پوره مصرف شود.

كالري
نكتهاي كه در دياليز صفاقي وجود دارد اين است كه بدن شما كالري موجود در قند محلول دياليز صفاقي را جذب
ميكند .هرچقدر غلظت قند محلول بيشتر باشد ،بدن شما كالري بيشتري را جذب خواهد كرد .به همين دليل
ممكن است وزن شما افزايش پيدا كند .در اين زمينه به توصيههاي زير توجه كنيد.
 -0برنج ،ماكاروني ،غذاهاي سرخ كردني ،چربي ،كره ،سس مايونز ،شيريني خامهاي ،عسل و شكالت را در
حداقل مقدار مصرف كنيد.
 -4حداقل نيم ساعت در روز پيادهروي كنيد .پياده روي بايد در مسير صاف باشد و در هنگام پياده روي باري
حمل نكنيد .در زمان پياده روي ،قبل از اينكه خسته شويد استراحت كرده و دوباره ادامه دهيد.
نمك
مصرف نمك را محدود كنيد .غذاهاي معمول در خانه را كم نمك درست كنيد و از پاشيدن نمك بر روي غذا
خودداري نمائيد .حتيالمقدور از خوردن غذاهاي پخته شده در رستورانها و غذاهاي آماده پرهيز كنيد .غذاهاي كنسرو
شده را مصرف نكنيد و از خوردن چيپس ،سوسيس ،كالباس ،پفك و  ...خودداري نمائيد.
فسفر
فسفر يك ماده معدني است كه به همراه كلسيم در سالم نگهداشتن دندانها و استخوانها كمك ميكند هنگامي كه
كليه عملكرد خود را از دست ميدهند ،نميتوانند فسفر را از خون خارج نمايند .دياليز ،فسفر را به مقدار كافي از خون
شما خارج نميكند ،بنابراين بايد مصرف غذاهاي محتوي فسفر مانند لبنيات ،تنقالت ،آجيل ،نوشابه ،ماهي ،دل ،جگر
و  ...را محدود كنيد.
حبوبات قبل از پخت حبوبات اجازه دهيد  41ساعت خيس بخورند و آب آنها گرفته شود .ميتوانيد حبوبات را بعد از 41
ساعت خيس كردن بستهبندي كرده و در فريزر نگهداري كنيد.
شير و لبنيات
از انواع كم چرب پنير ،شير ،دوغ ،ماست و  ...استفاده كنيد .استفاده از شير سويا در صبح براي كودكان در حال رشد و
خانمها مفيد است.

ميوهها و سبزيجات
تقريباً تمامي ميوهها و سبزيجات را مي توانيد مصرف كنيد .كاهو ،كلم ،كرفس ،كدو ،خيار ،بادمجان،گوجهفرنگي،لوبيا
سبز ،سبزي خورشي و سبزي خوردن سبزيجات هستند.
در صورتي كه با خوردن سبزيجات و ميوه دچار مشكالت گوارشي ميشويد ،آنها را به صورت پخته مصرف كنيد.
پتاسيم
ماده معدني است كه براي عملكرد بهتر قلب و عضالت الزم است .پتاسيم در ميوهها ،سبزيجات و خشكبار وجود دارد.
در صورتي كه پتاسيم خون شما باال است ،ميتوانيد براي مصرف سبزيجات موارد زير را رعايت كنيد.
نحوه كاهش ميزان پتاسيم سبزيجات
 -0شستن سبزي با آب گرم
 -4خرد كردن آنها در صورت نياز و شستن سبزي بعد از خرد كردن
 -0خيساندن در آب گرم به مدت  4ساعت
 -1پختن به مدت  5دقيقه با آب فراوان
توجه كنيد كه در هر مرحله آب مورد استفاده را دور ريخته و از آب تازه استفاده نمائيد.
مايعات
در دياليز صفاقي بهتر است از مايعات فقط براي رفع تشنگي ،مصرف قرص و همراه با وعدههاي غذايي استفاده شود.
رژيم ديابتيها
از مصرف مواد شيرين و نشاستهاي مانند شكر ،قند ،شيريني عسل و  ...بپرهيزيد .بهتر است در روز از سه وعده غذاي
اصلي و سه ميان وعده استفاده كنيد .در ميان وعدهها ميتوانيد ميوه و سبزيجات مصرف كنيد اما مصرف ميوههاي
شيرين مانند خرما و خربزه محدوديت دارد .بهتر است كه در وعدههاي اصلي از مصرف مواد نشاستهاي مانند هويج
پخته و سيبزميني بپرهيزيد .همچنين بهتر است غذاهايي مانند توت خشك (مقدار زياد) ،سس مايونز ،چيپس و موارد
مشابه استفاده نكنيد.
براي آگاهي بيشتر و دقيقتر ميتوانيد با مشاور تغذيه مشورت نمائيد.

در پايان
اين كتابچه جهت آگاهي دادن به بيماران و كمك به آنها در انتخاب نوع درمانشان تهيه شده است .اگر تمايل داريد
روش درماني كنوني خود را تغيير دهيد ،با پزشك فوق تخصص كليه خود تماس بگيريد .لطفاً در ارزيابي انواع
روشهاي درماني دياليز صفاقي ،به خاطر داشته باشيد:
 -0هر بيمار منحصر بهفرد است.
 -4هر بيمار نتايج و تجربههاي متفاوتي را از درمانهاي مختلف كسب خواهد كرد.
 -0همه روشهاي درماني در همه مناطق در دسترس نيستند.
 -1برخي از روشهاي درماني ممكن است مناسب شما نباشند.
براي اينكه بدانيد آيا دياليز صفاقي روش درماني مناسبي براي شما ميباشد يا خير ،به قسمت ارزيابي خود مراجعه
نمائيد.
اميدواريم كه اين كتابچه در شناخت دياليز صفاقي و انواع آن به شما كمك كرده باشدو به خاطر داشته باشيد ،سؤاالت
خود را از پزشك بپرسيد.

واژهنامه
اورمي :هرگاه سمومي كه به طور طبيعي از بدن خارج ميشوند ،در اثر از كار افتادن كليهها در بدن تجمع يابند
عالئمي مانند كم اشتهايي ،تهوع ،استفراغ ،خستگي و عدم توانايي در تمركز ايجاد ميكنند .به مجموع اين عالئم
اورمي گفته ميشود.
اوره :يك ماده زائد در بدن است كه هنگامي كه مولكول پروتئين شكسته ميشود ،تشكيل ميگردد .سطح اوره در
خوت نشان دهنده ميزان كارايي درمان دياليز ميباشد.

پرده صفاق :يك پرده ،درست همانند يك پالستيك با منافذ بسيار كوچك كه حفره شكم را در بر گرفته و اعضاء
شكم را نگه ميدارد.
پريتونيت :به التهاب پرده صفاق اطالق ميشود .اين التهاب به علت ايجاد عفونت در پرده صفاق رخ ميدهد .پريتونيت
با مصرف آنتيبيوتيك درمان ميشود.
تعويض :اصطالحي است براي نوبتي كه محلول دياليز صفاقي را از شكم خود تخليه كرده و محلول جديد را جايگزين
ميكنيد.
حفره صفاق :فضايي در شكم است كه اعضاء مهم شكم در آن قرار دارند و در داخل اين فضا ،حفره صفاق ناميده
ميشود.
دياليز :روشي درماني براي خارج كردن مواد زائد و سموم از خون.
دياليز صفاقي :پاك كردن خون با استفاده از پرده صفاق در شكم.
دياليز صفاقي خودكار :نوعي از دياليز صفاقي است كه در آن از دستگاه سايكلر استفاده ميشود .هنگامي كه بيمار
خواب است ،اين دستگاه به طور اتوماتيك تعويضهاي دياليز را تنظيم مي كند.
سايكلر :نام دستگاه دياليز صفاقي خودكار ميباشد.
كاتتر :يك لوله استريل كه توسط عمل جراحي داخل شكم كار گذاشته ميشود و به شما اجازه ميدهد تا تعويض
دياليز صفاقي را انجام دهيد.
كفايت :يك اصطالح كلي است كه نشان ميدهد دياليز در بدن شما چگونه كار ميكند ،به اين صورت كه مقدار
سموم خارج شده از خون را اندازهگيري ميكنند .پزشك شما آزمايشات مربوط به كفايت را درخواست خواهد كرد.
نتايج آزمايش كفايت نشان ميدهد كه شما به چه مقدار دياليز نياز داريد .برخي از بيماران پس از انجام اين آزمايش
متوجه ميشوند كه بايد تغييري در دياليز تجويز شده براي آنها صورت گيرد.

خود را ارزيابي كنيد
اگر فكر ميكنيد دياليز صفاقي روش درماني مناسبي براي شما ميباشد ،به سؤاالت زير نگاهي بياندازيد .پاسخهايي
كه به اين سؤاالت ميدهيد ميتواند به پزشكتان كمك كند تا تشخيص دهد كه دياليز صفاقي چگونه ميتواند با
روش زندگي و سالمتي شما هماهنگ باشد.
 -0آيا شما بيرون از خانه كار ميكنيد؟
در صورتي كه پاسخ شما مثبت است دياليز صفاقي ميتواند روش درماني مناسبي براي شما باشد ،زيرا شما مي توانيد
بين شغل خود و دياليز صفاقي ،تعادل برقرار كنيد.
 -4آيا شما در خارج از شهر زندگي ميكنيد و رفت و آمد به مركز دياليز خوني برايتان دشوار است؟
دياليز صفاقي براي شما مناسب است و به شما آزادي ميدهد ،زيرا ميتوانيد در منزل ،خود را دياليز كنيد.
آيا دچار اختالل بينايي هستيد؟
در صورتي كه خودتان ميخواهيد مسئوليت درمان خود را بعهده بگيريد ،به كمك افراد خانواده احتياج خواهيد داشت
تا بتوانيد دياليز صفاقي را در منزل انجام دهيد.
آيا دستهاي شما توان انجام كارها را دارند؟
اگر تنها زندگي ميكنيد ،بايد با بخش دياليز خود مشورت كرده و ببينيد اجازه دياليز صفاقي شدن را داريد يا خير.
در صورتي كه مبتال به ديابت هستيد ،آيا ديابت شما كامالً كنترل شده است؟
بسياري از بيماران ديابتي تحت درمان با دياليز صفاقي قرار دارند ،اما نكته مهم اين است كه شما براي پيدا كردن
بهترين روش درمان بهتر است با پزشك خود مشورت كنيد.
آيا شما در منزل فضاي كافي براي ذخيره كردن وسايل دياليز صفاقي داريد؟
هر ماه شما چندين جعبه (حدود  01الي  11عدد) براي ذخيره كردن داريد.
آيا شما قبالً تحت جراحيهاي متعدد شكم قرار گرفتهايد؟
افرادي كه تحت عمل جراحي شكم قرار گرفتهاند يا پرده صفاق آنها آسيب ديده است ،براي دياليز صفاقي مناسب
نيستند.

آيا شما و يك شخص همراهتان به اندازه كافي زمان داريد تا براي يادگيري دياليز صفاقي اختصاص دهيد؟
يك شخص همراه هميشه الزم نيست اما در انجام درمان ميتواند بسيار كمك كننده باشد.
آيا شما در منزل تلفن داريد؟
اين مسأله براي حفظ ارتباط شما با بخش دياليز صفاقي مهم است.
آيا شما فكر ميكنيد ،ميتوانيد مسؤليت دياليز كردن خودتان را بعهده بگيريد؟
با اينكه دياليز صفاقي باعث استقالل شما ميشود،اما بايد بدانيد كه شما نيز مسئوليتهايي داريد.
حال كه به سؤاالت پاسخ داديد ،با پزشك خود درباره اينكه دياليز صفاقي براي شما مناسب است يا خير مشورت كنيد.

