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ولیِ افزادی وِ تٌا تِ دالیل هختلف تحت اًجام َّدیالیش لزار : همذهِ

هیگیزًذ هوىي اعت در طَل اًجام آى تا هؾىالت ٍ عَارض هختلفی 

هَاجِ ؽًَذ وِ در ایٌجا تِ ؽایعتزیي ٍ هْوتزیي آًْا اؽارُ هی گزدد 

تا درصَرت تزٍس، تا ؽٌاخت عالئن ٍ اًجام الذاهات السم اس تؾذیذ یا 

 .هجذد آًْا پیؾگیزی تعول آیذ ٍلَع

 :عَارض حیي ّوَدیالیش

 

 کاهش فشارخون -1

هصزف تی رٍیِ دارٍّای پاییي آٍرًذُ فؾارخَى، اس دعت دادى : علت

 تیؼ اس اًذاسُ هایعات تذى حیي ّوَدیالیش، خًَزیشی ٍ ًؾت خَى

 تَْع، اعتفزاغ، عزگیجِ، عزق عزد، افت فؾار، افشایؼ ًثط: عالئن

عاعت لثل اس  6صزف دارٍّای فؾارخَى اس لطع م: هذاخالت

 30ّوَدیالیش، عذم هصزف غذا حیي ّوَدیالیش، تاال تزدى پاّا تا 

عزم، واّؼ  ml 500-100درجِ در صَرت ؽزٍع عالئن، دریافت 

 عزعت اًجام دیالیش، دریافت اوغیضى ٍ دارٍّای تاالتزًذُ فؾار خَى

 عضالت( گرفتگی)کرامپ-2

 س ٍ ووثَد عذین هایع دیالیشافشایؼ عزعت دیالی: علت

 درد ؽذیذ ٍ ًاگْاًی ٍ عفت ؽذى ععالت: عالئن

پیؾگیزی اس افشایؼ ٍسى سیاد اس حذ در تیي جلغات : هذاخالت

ّوَدیالیش، واّؼ عزعت ٍ افشایؼ سهاى دیالیش، دریافت دارٍّای 

عاعت لثل اس ؽزٍع دیالیش،  2ؽل وٌٌذُ ععالًی هاًٌذ دیاسپام تا 

 ٍدى ععَ هثتالهاعاص ٍ گزم ًن

 سندرم  عدم تعادل-3

ّوَدیالیش تا عزعت ٍ ؽذت سیاد در جلغات اٍل ؽزٍع درهاى ٍ : علت

 افت عزیع اٍرُ خَى

تَْع، اعتفزاغ، عزگیجِ، افشایؼ فؾار خَى، عزدرد، تاری : عالئن

 دیذ، تی لزاری ٍ گاّی تؾٌج ٍ ووا

وِ در ون وزدى  هذت دیالیش تِ ٍیضُ در جلغات اٍل طَری: هذاخالت

عاعت  4عاعت ٍ جلغِ عَم  3عاعت، جلغِ دٍم  2جلغِ اٍل 

تاؽذ، درصَرت ؽزٍع عالئن تَلف دیالیش ٍ دریافت هحلَلْای ًوىی ٍ 

 دارٍّایی چَى دگشاهتاسٍى

 تهوع و استفراغ-4

افت فؾارخَى، ٍاوٌؼ تة سا تِ آب ؽْز، عٌذرم عذم تعادل ٍ : علت

 اظطزاب

ٍ اعتفزاغ ٍ آراهثخؼ درصَرت دریافت دارٍّای ظذتَْع : هذاخالت

 تذتز ؽذى ٍاوٌؼ لطع دیالیش

 تنگی نفس-5

 افشایؼ حجن آب ٍ ًوه، ون خًَی، آهثَلی َّا ٍ آهثَلی ریِ: علت

لزار گزفتي در ٍظعیت ًیوِ ًؾغتِ، دریافت اوغیضى، : هذاخالت

 افشایؼ عزعت دیالیش ٍ دریافت خَى درصَرت ًیاس

 سردرد-6

افشایؼ فؾار خَى، ٍاوٌؼ ًغثت تِ اظطزاب ٍ علل رٍاًی، : علت

 دارٍی خاؿ ٍ عٌذرم عذم تعادل

دریافت دارٍّای هغىي ٍ آراهثخؼ، واّؼ فؾار تا دارٍ ٍ : هذاخالت

 لطع هصزف دارٍی ایجاد وٌٌذُ عزدرد

 آمبولی هوا-7

تجَیش هایعات ٍریذی وِ پظ اس اتوام، َّا ٍارد هذار ؽَد، : علت

 حل اتصال لَلِ ّاخزاتی ٍ پارگی لَلِ ّا ٍ جذاؽذى م

تیزگی )درد لفغِ عیٌِ، عزفِ، تٌگی ًفظ، عزق عزد، عیاًَس: عالئن

 ، ؽَن ٍ تؾٌج( پَعت

در حیي تجَیش هایعات ٍریذی ٍ در پایاى دیالیش در حیي : هذاخالت

تزگؾت خَى اس هذار تِ گزدػ خَى اصلی دلت ؽَد وِ َّا ٍارد 

خَاتاًیذى تیوار  گزدػ خَى تیوار ًؾَد، درصَرت تزٍس لطع دیالیش ٍ

تِ پْلَی چپ در حالتی وِ عز پاییي ٍ پاّا تاال تاؽذ، تجَیش 

 اوغیضى، هاعاص للثی ٍ تٌفظ هصٌَعی

 افزایش فشارخون-8

افشایؼ حجن هایعات تِ علت تجَیش سیاد اس حذ هحلَل ًوىی ٍ : علت

 یا خَى، اظطزاب ٍ عٌذرم عذم تعادل

 تپؼ للة ٍ تَْع عزدرد، درد لفغِ عیٌِ، تاری دیذ،: عالئن 

سیاد وزدى دٍر پوپ دعتگاُ در هَارد اسدیاد آب ٍ ًوه، : هذاخالت

اعتفادُ اس دارٍّای پاییي آٍرًذُ فؾار خَى ٍ آراهثخؼ ٍ اعتفادُ اس 

 دارٍّای هذر غیز اس ًگْذارًذُ ّای پتاعین

 خونریزی-9

اعتفادُ ًاهٌاعة اس ّپاریي، خزٍج عَسى اس هحل تشریك، جذا : علت

واّؼ فؾار، درد : ل اتصال لَلِ ّا یا پارُ ؽذى آًْا عالئنؽذى هح

جلَی للثی، رًگ پزیذگی، تعزیك، ؽَن، تؾٌج ٍ تغییز رًگ هحلَل 

 دیالیش

تشریك ّپاریي در حذالل هوىي، درصَرت پارگی لَلِ ّا : هذاخالت

 عَلفات-تعَیط آًْا، درصَرت هغوَهیت تا ّپاریي تشریك پزٍتاهیي
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 با آرزوی بهبودی و سالمت کامل برای شما

 

 

 024 – 33770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍب عایت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرط پغت الىتزًٍیه

 024-33770757:دٍرًگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عج)عصر مرکس آموزشي درماني حضرت ولي

 عوارض حین دیالیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به بیمار واحد

1396 

 


