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 چکیده: 

اقع شود . ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی مزمن میتواند در ارتقا سطح زندگی این بیماران و  ارزیابی روش های درمانی جدیدتر موثر و مقدمه :

 .هدف ، بررسی زمان بهبودی بعد از هر نوبت دیالیز و متغیرهای مرتبط با آن از جمله کفایت دیالیز می باشد

بیمار از مرکز درمانی حضرت ولیعصر و انجمن دیالیز استان زنجان انجام شد. زمان بهبودی  821این پژوهش بصورت مقطعی تحلیلی در روش بررسي : 

)اولترا فیلتراسیون( و وقوع افت فشارخون در حین دیالیز یرای هر بیمار در چهار نوبت در  UF،کفایت دیالیز ، سن ، جنس ،طول مدت همودیالیز ، میزان 

 مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت. tطی دو ماه مورد بررسی قرار گرفت آنالیز داده ها با استفاده از آزمون 

طور %( در بیماران با افزایش زمان بازتوانی بعد از دیالیز ب93.53سال بوده است و درصد وقوع افت فشارخون ) 01میانگین سنی بیماران مورد مطالعه  نتايج :

. سایر متغیرها با زمان بهبودی بعد از هربار همودیالیز ارتباط معناداری نداشت. مهم ترین علت زمان بازتوانی  (P value=0.024معناداری افزایش یافت)

یالیز و میزان اولترافیلتراسیون ارتباط معنی داری د%( بوده است و فاکتورهایی نظیر سن، جنس، طول مدت 53.53طوالنی ، ضعف و بیحالی وکرامپ عضالنی)

 .داردبا زمان بهبودی ن

اقداماتی نظیر ممانعت از افت فشارخون بعد از هر جلسه دیالیز و کاهش عوامل موثر بر بروز ضعف جسمانی و کرامپ عضالنی نتيجه گيري و پيشنهادات : 

 بیماران همودیالیزی موثر باشدمیتواند در بهبود کیفیت سالمت زندگی 

 .کفایت دیالیز ، همودیالیز مزمنزمان بازتوانی ، واژه هاي كليدي : 
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Abstract: 

Title: Investigation of Time to Recovery after a Hemodialysis Session and its association with Selected Variables in 

Patients under Hemodialysis treatment referred to Zanjan Valiasr Hospital in 2019. 

Background: Evaluating the health related quality of life in haemodialysis (HD) Patients (HRQOL) can contribute 

to improving their life and assessing newer HD treatments. We aimed to study the association of time to recover 

(TTR) after completing a conventional HD session with the clinical and demographic features such as dialysis 

adequacy. 

Method: This cross-sectional study was carried out in Zanjan Valiasr Hospital and Dialysis centre on 120 patients 

maintained on three times/week HD sessions. The TTR, Dialysis adequacy, age, gender, duration of HD session, 

amount of ultra-filtration and the occurrence of hypotension during HD were evaluated for each patient four times 

during a period of two months. Data were analysed using one way ANOVA and T-test and the means were 

considered significantly different at p-value <0.05. 

Results: Data showed that the mean age of the patients in this study was 60 and the mean percentage of the 

occurrence of hypotension (35.45%)increased significantly as the TTR increased (P value: 0.024), whereas the other 

clinical and demographic features such as age, gender, duration of dialysis, amount of ultrafiltration did not 

significantly relate to the TTR. Apathy, weakness and muscle cramp (45.45%) were considered as the main causes 

of prolonged recovery time. 

Conclusion: Different attempts such as preventing the occurrence of hypotension after each dialysis session and 

reducing the factors leading to apathy, weakness and muscle cramp can contribute to improving the health quality of 

life in hemodialysis patients. 
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