
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التثقيف الصحي لوزظي الفشل الكلىي الوشهي 

  الوؼاشىى ػلي جلساث اإلستصفاء الذهىي

 إعداد                    

 غالٌة المغازي القصبى المغازي   

 أخصائٌة تمرٌض   
 مركز  أمراض الكلً والمسالك البولٌة    

 جامعة المنصورة  
 



التثقيف الصحي لوزظي الفشل الكلىي الوؼاشىى ػلي  
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 إعداد

 غالٌة المغازى القصبى المغازي   

 أخصائٌة تمرٌض   
 الكلً والمسالك البولٌةأمراض مركز     

 جامعة المنصورة  
 

 

 إهداء
 

خميددمذضش دد ذكبالددوذكب  دد هذأهددذهذهددزكذكب إدد  ذ بدد ذ

كبدددزتهذمه مددد ذضدددىعاذأعدددم ذضهددد و ذكب ددد شذ ك ضدددوذ

فإحم عاذب مشضذأنط و ذدس ع ذقيمةذب   بشتهذ ضثالذ

 ن بي ذب مإا ئ يه.

 

 



 
 اهداء

 

لً جمٌع مرضً إأهدي هذا الكتاب 

الفشل الكلوي الذٌن تعلمت منهم أسمً 

معانً الصبر واألمل فتحملهم للمرض 

مثال وة للصابرٌن أعطانا دروسا قٌم

 .عالٌا للمتفابلٌن

 

 ؼالٌة المؽازي القصبً المؽازي



 هحتىياث الكتيب

 1:2 .................................................................................................. نبذة عن الكلى

 1،2 ............................................................................. و وظابؾ الكلى وصؾ الكلى

  

 3:8 ................................................................................................... الفشل الكلوى

 8 .......................................................................................... تعرٌؾ الفشل الكلوى

 3،8 ....................................................................................... اسباب الفشل الكلوى   

 4،3 ..................................................................................... اعراض الفشل الكلوى   

 5،4 .................................................................... المضاعفات المصاحبة للفشل الكلوى   

 6،5 ................................................................ لمرضً الكلً التحالٌل الدورٌة الالزمه   

 3 ................................................................................... عالج الفشل الكلوى المزمن  

 

 25:1 ............................................................................................... الكلوى الغسٌل

 1 ..................................................................................... عن الؽسٌل الكلوى مقدمة

 1،،2 .................................................................................. أنواع الوصالت الدموٌة

 21:22 ........................................................................... العناٌة بالفستوال و الجرافت

 28 ................................................................................. العناٌة بالقسطرة و مشاكلها

 24، 23 ...................................................................  هاهداف الؽسٌل الكلوىكٌؾ ٌحقق 

 24 ............................................................... عملٌة الؽسٌل الكلوى، نقاط ضعؾ مزاٌا 

 25,24 .......................  تحسٌن كفاءة الؽسٌل الكلوى كٌفٌةو الؽسٌل الكلوى كافى لجسمك أم ال

 25 ............................................................ الكلوى مرضً الؽسٌلعند لشابعة ااألخطاء 

 

 25:،1 ............................................................................................. النظام العالجى

 25 .......................................................................... اإللتزام بالنظام العالجىما معنً 

 26 ..................................................................... أضرار عدم اإللتزام بالنظام العالجى

 23:،1 ......................... قابمة األدوٌة التى ٌؤخذها مرٌض الؽسٌل الكلوى التوعٌة العالجٌة،  

 ،1 ............................................................... فً وقتها المحددأخذ األدوٌة كٌؾ  ٌمكن  



 

 11:12 ...........................................................................................  التوعٌة الغذائٌة

 12 ........................................................................................................... مقدمة

 12،11 .................................................................................................. البروتٌن

 13:11 ................................................................................................ البوتاسٌوم

 15،14 ................................................................................................. الصودٌوم

 15 ....................................................................................................... الكالسٌوم

 16 ....................................................................................................... الفوسفور

 13،11 ................................................................................................... السوابل

 ،8 ..................................................................................................... الفٌتامٌنات

 82، ،8 ..................................................................................... السعرات الحرارٌة

ذ

 81:،3 ............................................................................................  معلومات تهمك

 83 :81 .......................................... مشكالت خطٌرة ٌتعرض لها مرضً الؽسٌل الكلوى    

 81 ...................................... المعادلة البسٌٌطة للحصول علً حٌاة افضل مع الؽسٌل الكلوي  

 81 .......................................  كٌفٌة تقبل وضعك الصحى ،مع الطبٌب المعالجمتابعة الأهمٌة  

 ،3 ............................................................................ كٌؾ ٌمكن قضاء وقت الفراغ    

 

 

  



 أهداف هذا الكتٌب
 

 .زٌادة معلومات القارئ عن طبٌعة مرض الفشل الكلوي 

 الغسٌل الكلوي عن كٌفٌة اإللتزام بالنظام العالجً. ًتوعٌة مرض 

  المعااالأل ذخااذ القاارارات الصااائبة  الطبااً مساااعدة الماارٌض علااً مشاااركة الفرٌاا

 .المتعلقة بصحته

 الغساٌل  ٌااة أضضال ما حلحصاول علاً عان كٌفٌاة ا ل الكلاويغسٌمساعدة مرضً ال

 الكلوي.

 الغسٌل الكلوي علً تقبل وضعه الصحً مساعدة مرٌض. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكلٌتان

 الدم على بالحفاظ ٌقومان حٌث ، الجسم فً حٌوٌان  عضوان هما الكلٌتان

 طرٌااق عاان الاادم بتنظٌااؾ الساالٌمة الكلااى تقااوم. كٌمٌابٌاااً  ومتوازناااً  نظًٌفااا

 قاوة على فظتحا التً الهرمونات تنتج كما. والفضالت الزابد الماء ترشٌح

 .الدم صحة وعلى العظام

 ج

 -سان:نٌن توجد الكلٌتان ضً جسم اذأ

األنسان كلٌتان واحدة فً  كال جاناب مان العماود  يتوجد لد

الفقري تحت أضالع الصدر السفلٌة  مان الخلاؾ وهاً ذات 

 .وفً حجم قبضة الٌد اصولٌاوتشبه حبة الفلون بنً داكن 

البااول الااذي ٌتكااون فااً الكلااً عباار أنبااوبتٌن ٌساامٌان  ٌتاادفق

 الحالبٌن لٌجري تخزٌنه فً المثانة.

عناادما تصاابح المثانااة ممتلبااة ٌشااعر الشااخي بالحاجااة الااً 

التبول فٌجري افراغ الباول عبار مجاري الباول الاذي ٌسامً 

 األحلٌل

 -ما هً وظائف الكلٌة:

 -:أساسٌةوظائف   -1
 

ازالة الفضالت واألمالح الزابدة عن حاجة مستمرة وقوم بتنقٌة دم اإلنسان بصفة ت - أ

 .الجسم

 

 

 

 

 -2- 

-1- 



 

 .الماء التحكم فً مستوي - ب

 

 

 

 -وظائف هرمونٌة: -2
 

افااراز هرمااون األرٌثروبٌااوتن الااذي ٌساااعد علااً تكااوٌن كرٌااات  -أ

 الدم الحمراء.

 

 
 

 

 إفراز مواد للتحكم فً ضؽط الدم. -ب

 

 

 
  

 )د( المطلوب لتكوٌن العظام.تنشٌط فٌتامٌن  -ت
a.  

 
 

 

 -عندما تفشل الكلً ضً أداء عملها ٌحدث ما ٌلً:
 

 

 .تتراكم الفضالت الضارة فً الجسم 

 .ٌمكن أن ٌرتفع ضؽط الدم 

  ٌحتفظ الجسم بالسوابل الزابدة 

  عن انتاج ما ٌكفً من كرٌات الدم الحمراء.الجسم  ٌمتنع 

-2- 



قصور فً عمال الكلٌاة ووظابفهاا مماا الفشل الكلوي ٌعرؾ بؤنه  :تعرٌف الفشل الكلوي

 ٌإدي إلى اختالل عام فً جسم اإلنسان.

  :الفشل الكلوي ٌنقسم إلى قسمٌن

 كبالوذكب   هذكبح د: 
 

ذ.تم هذكبلا ءذضىهذتحإ جذغغيوذك  هذضؤق ذ ن دة
ذ

 كبمضضهذكبالوذكب   ه: 
 

 تحإ جذكبمشتضذبهالجذ%ذ08%ذأ ذ08 ه ذكبمشح ةذكبإ ذماقذذفيع ذكب  ىذأكثشذضهذ

 ط  ذ غزكئ ذ مه تض .
 

 -لفشل الكلوي:اسباب أ
 

 الدمضؽط ارتفاع •                                                .مرض السكر. 

 

 

 

ذ
ذ

ذج

 

  المختلفةبؤنواعها  االلتهابات الكبٌبٌة الكلوٌة المناعٌة. 

 
ذ

ذ

ذ

ذ

 

  مثل مرض تكٌس الكلٌتٌنوراثٌة أمراض 
ذ

ذ

ذ

 

  الزببة الحمراءبعض أمراض الجهاز المناعً كمرض. 
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ذ

  انسداد المسالك البولٌة ساواء كانات نتٌجاة لحصاوات بولٌاة أو

 أورام بمجرى البول .

 

 
ذ

 .سوء استخدام األدوٌة وخاصة المسكنات 

 

 ؟ أعراض الفشل الكلوي

 

 قلة نشاط واضطرابات فً مواعٌد النوم. إحساس بخمول عام و 
 

 
ذ

ذ

ذ

ذ

 

 ذذذذذ.رؼبة فً القا فقدان للشهٌة و 

 صداع وزؼللة بالنظر 

 

ذ

 

 
 

 

ذ

 . شحوب فً لون البشرة مع مٌل للصفرة 
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 فً الجلد مستمرة حكة. 

 النوم ضٌق التنفس عند المجهود وأحٌانا أثناء. 

 ذ

 

 

 

 

 المصاحبة للفشل الكلويالمضاعفات 

 

 

 

 ٌؤدي تدهور وظائف الكلً الً مضاعفات عدٌدة:

 

 نقص الدم أو اذنٌمٌا -3     تجم  السوائل ضً الجسم  -2      ارتفاع ضغط الدم -1

 

ذ

ذ
ذ

 

 

 التهاب  اذعصاب -6       امراض العظام  -5     مالبوتاسٌوم ضً الد ملح ارتفاع -4

 

 
 

ذ
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 الضعف الجنسً وضعف المقدرة علً اذنجاب -3       ضً لون بشرة الجلدتغٌرات   -6
 

 

 

 

 

 
 

 التحالٌل الدورٌة الالزمة لمرضً الكلً.

 -ظائف الكلً:و  -1

  وهً مستوي البولٌنا والكرٌاتٌنٌن فً الدم. هذه المواد ترتفاع

 نسبتها فً الدم عند وجود قصور فً وظابؾ الكلً .

 
 

 -غازات الدم:  -2

التحالٌاااال األساسااااٌة لمرضااااً الكلااااً حٌااااث أن نساااابة ماااان  ●

 .الحموضه تزداد فً مرضً الكلً

 
 

 

 

 

 البوتاسٌوم.  -3

  ممول/لتر. 4,4:8,4المستوي الطبٌعً ما بٌن 

  ارتفاع أو انخفاض البوتاسٌوم قد ٌإدي ذلك الاً اضاطراب ضاربات القلاب وضاعؾ

 .العضالت وعدم القدرة علً الحركة
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 الهٌموجلوبٌن:  -4

  جرام /دٌسً لتر 21:22عندما ٌتراوح مستواه من  مناسباٌعتبر مستوي الهٌموجلوبٌن. 

  قوؾ الفستوال عن العملالدم ومن ثم و )تجلط( ٌإدي الً تخثرجرام  21ارتفاعه فوق. 

 جاارام ٌساابب الفتااور فااً الجساام وضااٌق الاانفس والهبااوط فااً عضاالة  22خفاااض تحاات إلنا

 القلب.

 

 الصودٌوم.  -5
 

  ممول /لتر. 234:284المستوي الطبٌعً لملح الصودٌوم بٌن 

 ارتفاعه ٌشعر األنسان بالعطش وتتورم األرجل. 

  مستوي الصودٌوم قد ٌإدي الً األحساس بالشد العضلً والصداع وفقد انخفاض

 القدرة علً التركٌز.

 
 

 الكالسٌوم. -6

  ملجم/دسلتر. 1:3,4,،2ٌعتبر مستوي الكالسٌوم الطبٌعً بٌن 

  نقباض العضالت وصحة العظامإلٌحتاج الجسم الً الكالسٌوم . 

 

 الفوسفور. -7

  ملجم/دٌسلتر. 4,4:8,4المستوي الطبٌعً للفوسفور بٌن 

 ضعٌفة عظامال ٌجعل الفوسفور مستوي ارتفاع لكن العظام تكوٌن فً ٌدخل. 
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 عالج الفشل الكلوي المزمن

 

 -: شملٌوالعالج التحفظً  -ا

 النظام الدوائً                                          الغذائً النظام         

 

 

 
 

 
 

 -: شملٌاإلستصفاء الدموي و -2

 الغسٌل البرٌتونً                                          الغسٌل الدموي           

 

 

 

 

 .زرع الكلً -3
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 الغسٌل الكلوي
 

 

 خاللها توصٌل دم المرٌض بجهاز  ٌتم  وهً جلسات تنقٌة دموٌة

 لتنقٌة الشوابب المتراكمة نتٌجة  )فلتر( طبً ٌحتوي على مرشح

 ما سابل الؽسٌلأٌتم اعادة الدم المنقً الً الجسم والكلٌتٌن  قصور

 .التصرٌؾوحدة المحمل بالسموم فٌتم ضخه الً  
 

 

 :كم مرة ٌلزم الغسٌل الكلوي باذسبوع و كم ٌستغر  الغسٌل الكلوي

 ساعات 5الً  3 تستؽرق هذه العملٌة من. 

  مرات اسبوعٌا علً األقل 3تتم عملٌة الؽسٌل الكلوي. 

 

 : كٌف ٌتم توصٌل المرٌض بجهاز الغسٌل الكلوي
 

و عن طرٌق القسطرة أٌتم توصٌل المرٌض بجهاز الؽسٌل الكلوي عن طرٌق الفستوال 

 .ل الجسم بالجهازٌوصتوتعتبر الفستوال هً األفضل ل

 

  الورٌد الدموي الطبٌعً( الفستوال(:- 
 

هً عبارة عن وصل الورٌد بالشارٌان فاً السااعد 

سابٌع  حتاً تلتابم أ 3الً  3وتحتاج من  أو العضد

 .استخدامهاوٌتم 

 

  ًالجراضت( الورٌد الدموي الصناع(:- 
 

 وضع انبوب صناعً بٌن الورٌد والشرٌان وٌمكن ان ٌتم 

 .اسابٌع من العملٌة 3الً  1استخدام ذلك بعد 
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  لقسطرة الورٌدٌة ا:- 
 

  داخل أوردة الفخذ  عبارة عن انبوب لٌن ٌتم وضعه وهًالبدٌل المإقت للفستوال

 .منها مإقت منها دابم و ،وأحٌانا فً أوردة الصدرالرقبة  أو
 

  فتحة حمراء بها فتحتان استخدامها بعد وضعها مباشرة  بؤنه ٌمكنوتمتاز

رجاع الدم إل وفتحة زرفاء )ورٌدٌة(هً ألخذ الدم من الورٌد  و)شرٌانٌة ( 

 المفلتر لجسمك.

ذ

ذ

 
 

 

 

 عند الكلوي الغسٌل وحدة الً ضورا التوجه الكلوي الغسٌل مرٌض علً

ضً  الفستوال اذتً حدوث  

 

 الفستوال من نزٌؾ. 

 

 الفٌستوال فً تورم أو التهابات. 

 

انخفاض الضؽط او اإلحساس بضعؾ  •

 .الطنٌن فً الفستوال
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 -نصائح هامة للعناٌة بالفستوال والجراضت:
 

 فحي الفستوال أو الجرافت ٌومٌا للتؤكد من كفاءتها.  

  قٌاس ضؽط الدم باستمرار للتؤكد من عدم حدوث

هبوط فً ضؽط الدم ألن ذلك قد ٌإدي الً توقؾ 

 .الفستوال

 

  التؤكد من عدم وجود عالمات العدوي وهً اإلحمرار

 .والتورم

 

 

  تؽٌٌر مكان دخول اإلبر بالفستوال أو الجرافت

 باستمرار حتً ال ٌكبر حجمها.

 

 

  الفستوال أو الجرافت بالماء ؼسل الذراع الذي به

 والصابون ٌومٌا وقبل بدء الجلسة.

 

 

  2الضؽط الخفٌؾ علً مكان اإلبر بعد نزعها لمدة، 

دقابق حتً ٌتم التؤكد من توقؾ الدم قبل الخروج من 

  الوحدة.
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   حافظ علً الضمادات الموجودة علً الجرح دابما

 نظٌفة و جافة.
 

   ًالفستوال فً صباح الٌوم التالًنزع الؽٌار من عل. 

 

 الٌد فً األساور أو الساعة أو ضٌقة مالبس تلبس ال 

 .الفستوال فٌها التً

 
 
 

 

  ال تدفع أشٌاء ثقٌلة و ال تحمل أثقال أو أكٌاس فً الٌد

 التً بها الفستوال.

 

 

 

 

 

 

 .ال تنام علً الٌد التً بها الفستوال 

 

 

 

  أو أخذ عٌنة دم من الٌد ال تسمح بقٌاس ضؽط الدم

 التً بها فستوال.

 

 

-12- 



 ( إحتٌاطات ٌجب إتباعها) ومشاكلها بالقسطرة العناٌة

 شد القسطرة. أوالضؽط  عدم ●
 
 
 
 
 
 

لقسطرة مثل المقي ا من األدوات الحادة قرٌباتجنب استخدام  ●

 أو المشرط.

 

 الحفاظ علً الؽٌار جاؾ بٌن الجلسات وخاصة عند 

 اإلستحمام.

  عند اإلستحمام قد ٌبتل الؽٌار وهذا ٌعرض القسطرة

لوجود بٌبة مناسبة لاللتهاب لذا ٌجب وضع حماٌة 

علً القسطرة مثل كٌس بالستٌك أو وضع الصق 

  وابعد عنها المٌاه المباشرة

  ال تساامح لؽٌاار الفرٌااق الطبااً بوحاادة الؽسااٌل الكلااوي

ساااحب  باساااتخدام القساااطرة ساااواء للؽساااٌل منهاااا أو

 .عٌنات دم أو اعطاء عالج

 

  ًفااً حالااة فااتح ؼطاااء القسااطرة أثناااء الؽسااٌل ٌوصاا

بإرتاااداء كماماااة الوجاااه وٌؽطاااً الفااام واألناااؾ لعااادم 

 .السماح للبكتٌرٌا بالدخول للقسطرة

 

  عند حدوث التهابات بالقساطرة كاإلحسااس بالساخونة

 وألم مع احمرار الذهاب فورا الً وحدة الكلً 

 المضادات الحٌوٌة حسب ارشادات الطبٌب.و أخذ 
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 لكً ٌحق  الغسٌل الكلوي أهداضه ٌجب اتباع اذتً:
 

 الؽسٌل الكلويقبل جلسة 

 الحفاظ علً حضور جمٌع أٌام الجلسات اسبوعٌا. 

 الوصول فً المٌعاد المحدد للجلسة. 

 الكلً للتنسٌق. فً حالة عدم حضورك لحدوث ظرؾ طارئ الرجاء اإلتصال بعٌادة ؼسٌل 

  فً حدود نصؾ كجم ٌومٌا بٌن جلسات الؽسٌل الكلويالحفاظ علً عدم الزٌادة بالوزن. 
 

 أثناء جلسة الؽسٌل الكلوي.

 نة الؽسٌل الكلوي خالل جلسة الؽسٌل الكلوي.ٌبماك ال تقوم بالعبث 

  خالل جلسة الؽسٌل الكلوي. ٌفضل عدم األكل 

  أثناء الجلسة ٌمكنك أخذ عالج لذلك حسب وصؾ اذا كنت تعانً من هبوط بالضؽط

 الطبٌب مثل المٌدودرٌن.

  مثل  خالل عملٌة الؽسٌل الكلوي حدوث أي مضاعفاتإبالغ الممرض أو الطبٌب عن

 . انخفاض الضؽط، الشد العضلً، النزٌؾ من الفستوال أو أي مشكلة أخري

 .أخذ وقت الجلسة كامال 

 وابً الخاي بكالنظام الؽذابً والد تعلم الكثٌر عن. 

 للتؤكد من كرات الدم الحمراء البٌضاء  عملشهرٌا للم هاٌجب أخذ عٌنة من الدم وارسال

وظابؾ أما والصفابح الدموٌة كذلك ٌتم فحي األمالح والكالسٌوم والبوتاسٌوم والفوسفور 

 .كل ثالثة شهور الكبد وتحالٌل فٌروسات الكبد

 

 بعد اإلنتهاء من جلسة الؽسٌل الكلوي.

  مثل هبوط  عملٌة الؽسٌل الكلويل حدوث أي  مضاعفاتإبالغ الممرض أو الطبٌب عن

 ،الصداع، النزٌؾ من الفستوال أو أي مشكلة أخري الضؽط، الشد العضلً
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 .اتباع النظام الؽذابً المحدد 

 .أخذ العالج كما هو موصوؾ لك 

 ًٌسمح بالزٌادة بحد أقصً نصؾ كجم ٌومٌا( الحفاظ علً الوزن المثال(. 

 .اتباع بعض التمرٌنات الرٌاضٌة وذلك لتقوٌة الجسم 

 .ًالتعرؾ علً كل ما ٌخي عالجك من الفرٌق الطب 

  للقٌام بؤعمالك األخريالصحٌة حاول التعاٌش مع الؽسٌل الكلوي لتحسٌن حالتك. 

 -مزاٌا الغسٌل الكلوي:
 

  من السموم المتراكمة فً الجسمكفاءتها العالٌة فً التخلي 

 .ٌمكن البدء به فً اي وقت 

 .ٌحتاج اداإه ثالث مرات اسبوعٌا 
 

 -نقاط الضعف:
 

 الؽسٌل الكلوي ل المرٌض بجهازتوصٌبر لإلالشعور باأللم عند تركٌب ا. 

 .احتمالٌة انتقال التهاب الكبد الفٌروسً اثناء فترة الؽسٌل 

  ساعات لكل جلسة. 3مرات اسبوعٌا بمعدل تحتاج الذهاب الً المستشفً ثالث 

 الفستوال، الجرافت و القسطرة الورٌدٌة( الدموي ءكثرة مشاكل الوعا(. 

 ٌةتكلفتها العال 
 

 ؟ كٌف ٌمكن معرضة ما اذا كان الغسٌل الكلوي كاضٌا لجسمك ام ال
 

  54نسبة البولٌنا المزالة اثناء جلسة الؽسٌل الكلوي ٌجب ان تكون اكثر من.% 

  الشهرٌة الؽسٌلكفاءةKT/V) ) مرة لسوابل الجسم.2.8ون اكثر من ٌجب ان تك 
ذ

 ؟ (KT/V)كفاءة الغسٌل الكلوي كٌف ٌمكن تحسٌن
 

  ساعات. 3الً  8زٌادة وقت جلسة الؽسٌل الكلوي من 

 الكلوي الؽسٌل حضور جلساتب االلتزام. 
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 المحافظة علً عدم الزٌادة بالوزن بٌن الجلسات 

 ٌجب  (بمب جهاز الؽسٌل الدمويسرعة ) من  المرٌض للجهاز سرٌان الدم معدل تدفق

 مل / دقٌقة وأعلى. ،84 أن تكون 

 .استخدام فلتر كبٌر فً بعض الحاالت 

  مل / دقٌقة ،،3أو  ،،5مل / دقٌقة إلى  ،،4من المعتاد  الدٌلزٌت معدل تدفقرفع. 

 -:أخطاء شائعة عند مرضً الغسٌل الكلوي
  

وعندما ٌشعر المرٌض بهذه  بالؽسٌل الكلويٌشعر المرٌض بالصحة وقوة الجسم عند البدء 

العافٌة ٌظن البعض بانه لٌس بحاجة الً عملٌة الؽسٌل الكلوي فٌبدأ بانقاي ساعات الؽسٌل 

السموم مرة أخري فً الدم وظهور األعراض كنقي الشهٌة والؽثٌان  راكممما ٌإدي الً ت

كل دقٌقة علً الؽسٌل تسهم بشكل كبٌر فً المحاقظة علً صحتك  والحكة، لذلك فان

  وشعورك بقوة جسمك.

-التغٌب عن جلسات الغسٌل الكلوي:  

  = فً السنة وهذا جلسة ؼسٌل 41عدم حضور جلسة ؼسٌل كلوي واحدة كل أسبوع 

 من السنة لجلسات الؽسٌل الكلوي وهذا خطٌر جدا. أربع شهور ٌساوي عدم حضور

 شهر = فى السنة جلسات،2 = كل سنة  ساعة 81 كل جلسة = دقٌقة 24 انقاي 

  .فى السنة ؾونص

-ما معنً اإللتزام بالنظام العالجً:  

 بمواعٌد الؽسٌل الكلوي.  اإللتزام 

 بعدد ساعات الؽسٌل الكلوي كاملة.  اإللتزام 

  علً عدم الزٌادة بالوزن بٌن الجلسات.المحافظة 

  العالج الموصوؾ لك االلتزام التام بؤخذ. 

 ًاإللتزام بالنظام الؽذاب. 
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 أضرار عدم اإللتزام بالنظام العالجً السلٌم للفشل الكلوي

     ألًيوياا.               
 

                       أهزاض الؼظام.               
 

    سيادة كويت السىائل في الجسن.    
 

                       أهزاض القلب.
 

  العغط الوٌخفط والشذ الؼعلي.
 

                     والعؼف اإلرهاق.    
 

  غوواى الٌفس والتزجيغ.
 

                       فقذ الشهيت.           
 

     .فقذ الىسى
 

                السكتت الذهاغيت.
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 العالجٌة لمرٌض الفشل الكلوي التوعٌة
 

 

 
 
 
 

  ال عن طرٌق أوامر الطبٌب المختي بؤمراض الكلً ألن جرعة إعدم أخذ أي دواء

 الدواء تعتمد علً درجة كفاءة الؽسٌل الكلوي.

 التؤكد من أن الدواء الموصوؾ صحٌح. 

 ًالمٌعاد المظبوط أخذ العالج ف. 

 الجرعة المظبوطة أخذ. 

  (أخذ الدواء بالطرٌقة الصحٌحة )عن طرٌق الفم أو األستنشاق أو عن طرٌق الحقن. 

  الدواءالتؤكد من سبب وصؾ هذا. 

 .التؤكد من أن الدواء أدي الً النتٌجة المرجوة 

للحفاظ علً مرضً الفشل الكلوي  التً ٌستخدمها العدٌد من اذدوٌة

 صحة الجسم
 

 األػزاض الجاًبيت أهويته اسن الؼالج
األػتباراث الىاجب 

 اتباػها

حقهذذذذذذ

ذك سثش بي ميه,كبشت شض ن,

ذك سكوغب
ذ

تهدد بحذك ويميدد ذأ ذفقددشذ

كبددذاذكبم دد حبذب الددوذ

ذكب   ه

كسماددددددد لذ ددددددد ظذكبدددددددذا,ذ

ملددىد اذكركذكسماهدد ذوغدد ةذ

كبعيم خ دددددد بيهذبغددددددشنة,ذ

ذمد ط اذف ذكباغإ ال

هااً حقاان تعطااً فااً نهاٌااة 

 الؽسٌل تحت الجلد.
 

بقٌاااااااس الضااااااؽط ٌنصااااااح 

باسااااااتمرار، قٌاااااااس نساااااابة 

الهٌموجلااااااوبٌن فااااااً الاااااادم 

باساااتمرار كااال اسااابوعٌن أو 

قٌااااس نسااابة  أٌضاااا شاااهرٌا،

ذ.الحدٌد بالدم باستمرار
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لعااالج أو للوقاٌااة ماان ذفيإ ضيهذ ذأ ذواش في 
 نقي الفٌتامٌنات،

 

 

ذ

ٌفضاال أخااذه فااً المساااء وال ذلٌس له أضرار جانبٌة
ذ.ٌإخذ مع عالج الفسفور

ذك بغي اذكشب و ا

ذ

ٌإخاااااذ لرفاااااع نساااااابة 

الكالسااااااٌوم وخفااااااض 

نساابة الفوساافات وهااذا 

ٌساااااعد علااااً تكااااوٌن 

ذالعظام.

األحساااااااس بااااااوخز فااااااً 

األطراؾ، زٌاادة فاً نسابة 

الكالساااٌوم، القاااا والؽثٌاااان 

اك.انخفاض نساااابة واألمساااا

الفوساااااافات.انتفان الاااااابطن 

ذوكثرة الؽازات.

البااد ماان أخااذه مااع الطعااام  -
 مصا أو بلعا.

قٌااااااس نسااااابة الفوسااااافات  -
والكالسااااااٌوم شااااااهرٌا.قٌاس 
هرماااون الؽااادة الجاردرقٌاااة 

ذقبل بدء برنامج العالج.

ذفيإ ضيهذدذ

ذ( نذأبا ذأ ذب نذكيش)

ذ

ذ

هو فٌتامٌن د النشاط  -

نخفااض إلوهو عاالج 

نساااااااااابة الكالسااااااااااٌوم 

وعااااالج فاااارط الؽاااادة 

 الجاردرقٌة.
 

ٌحاااااااااااافظ علاااااااااااً  -

امتصااااي الكالساااٌوم 

ماان الجهاااز الهضاامً 

ودخول الكالسٌوم الاً 

 العظام.

ذ

زٌاااااادة نسااااابة الكالساااااٌوم 

والفساااافور، جفاااااؾ الفاااام، 

ذاألمساك، الحكة.

قٌاااااااااس هرمااااااااون الؽاااااااادة 

 .الجاردرقٌة قبل بدء العالج

ذصكوإ ك,ذبىإ ص ل,ذو غي ا

ذ
ذ

عاااااالج ومناااااع قااااارح 

ذالمعدة واألثنً عشر.

صااااداع، اضااااطراب فااااً 

النااوم، دوخااة، امساااك، الاام 

فااااااااااااً الاااااااااااابطن، دوار، 

اضااااطرابات بسااااٌطة فااااً 

ذنبضات القلب.

وجاااود أي أعاااراض متابعاااة 

ذجانبٌة التً ذكرت.

ذكب  بغي اذس صتىي ا

ذ
ذ

ٌعمااال علاااً تخفاااٌض 

نسااابة البوتاساااٌوم فاااً 

ذالجسم.

امساك، ؼثٌان، انساداد فاً 

األمعاااء، عاادم القاادرة علااً 

امتصااااااااااااي األدوٌاااااااااااة 

 األخري.

ذ

ٌإخذ بعد ساعتٌن من تنااول 

العالجاااات األخاااري. ٌعطاااً 

ذمع الدواء المسهل.
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ذكبخ فضةذبض ظذكبذاك د ىةذ
ذ

عاااااالج ضاااااؽط الااااادم 
ذالمرتفع.

دى بعض ادوٌة الضاؽط إت

الضااااعؾ   الااااً المرتفااااع 

الجنسااااااى لكااااااال الااااااذكور 

واالنااااث لاااذا ٌجاااب تحدٌاااد 

الناااااااوع المناساااااااب ماااااااع 

ذ.الطبٌب

قباس ضؽط الدم قبل الجلسة 

ذوٌفضل قبل أخذ العالج.

ذك ع شته
ذ

ذ

للتخثاااااااارات مضاااااااااد 

وٌساااااعد علااااً عاااادم 

حاادوث التجلطااات فااً 

ذ.الفستوال أو القسطرة

ممكن أن ٌحدث نزٌؾ مان 

الجهاز الهضمً أو حرقان 

فً المعدة وؼثٌاان وساٌولة 

ذفً الدم.

متابعة وجاود أي نزٌاؾ مان 

بااااالغ الممرضااااة االجساااام و

 بذلك.

كبحذتذذ)فيش ع ك,ذ

ذك صض فيش,ذع ش فيش(
ذ

ذ

عالج فقر الدم ونقاي 

ذالهٌموجلوبٌن.

امساك. ؼثٌان. براز اساود 

ذاللون.

ٌعطً فً نهاٌة الؽساٌل عان 

ذذ.طرٌق الورٌد

 

 

 -ذدة يؤدي الي:حاتباع تؼليواث الؼالج في الوىاػيذ الو

 .ٌساعد علً عدم حدوث مضاعفات 

 .ٌساعد علً أن تكون منتظما صحٌا 

 لما هوأصلح لتؽٌٌر أو ثبات خطة العالج ٌعطً رإٌة واضحة للطبٌب. 

 -كيف يوكي اخذ األدويت في وقتها الوحذد:

نظرا لكثرة اذدوٌة التً ٌأخذها مرٌض الفشل الكلوي؛ الٌك اٌها المرٌض بعض الطر  

 التً قد تساعدك علً أخذ اذدوٌة ضً وقتها المحدد:

الصندوق توضع استخدام صندوق توزٌع األدوٌة علً أٌام األسبوع، فً هذا  - أ

 لمدة اسبوع أو شهر حسب سعة العلبة األدوٌة لكل ٌوم علً حدة

 بؤخذ الدواء. منبه فً الساعة أو الهاتؾ المحمول لتذكٌرك  وضع  - ب

 .توزٌع أخذ األدوٌة مع وجبات الطعام - ت
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 ت الغذائيت لوزيط الفشل الكلىيالتىػي
 

سلٌم بوظابفها بشكل عندما ال تستطٌع الكلً القٌام 

علً الكلٌة الصناعٌة لكً  اإلنسان وطبٌعً، ٌعٌش

تخلي الجسم من السموم التً تتراكم فً الدم.وحٌث 

أن وظٌفة الكلٌة الطبٌعٌة هو تخلٌي الدم من السموم 

ساعة، فآلة الؽسٌل الكلوي ال تنظؾ  13علً مدار 

الدم بنفس كفاءة الكلٌة الطبٌعٌة ، ولذلك ٌجب أن ٌقلل 

كمٌة السموم المتراكمة ما بٌن الؽسلة اإلنسان من 

 واألخرى وٌتمثل ذلك فً اتباع نظام ؼذابً محدد.

 

 :ٌختلف اإلحتٌاج الغذائً من ضرد ذخر وذلك ٌتحدد بعدة عوامل وهً

 وزن الشخي.  ًوظٌفة الكل.       .السن     األمراض المصاحبة األخري. 

 -:البروتٌن

  استهالك كمٌة كبٌرة من البروتٌن ألن الجسم ٌفقد كمٌاة كبٌارة مان الباروتٌن بٌنصح

 أثناء عملٌة الؽسٌل الكلوي.

 البروتٌن لكال كٌلاو جارام مان وزن  من  2.8:2 ٌنصح مرٌض القصور الكلوي من

 .الجسم

 

 -اذغذٌة الغنٌة بالبروتٌن:
 

 اللحوم الحمراء، السمك، الدجاج والطٌور األخري، 

 ؼٌره، البقولٌاتو الحلٌب ومشتقاته من اللبن والجبن

 .وؼٌرها 
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 نقص البروتٌن ضً الغذاء ٌؤدي الً:
 

.ضمور فً العضالت    .ضعؾ فً المناعة  .خمول فً الجسم 

 

 اذضراط ضً أكل البروتٌنات ٌؤدي الً:
 

 أكل البروتٌنات فان مستوي الٌورٌا ٌزداد فً الدم وٌإدي الً:عند األفراط فً 
 

الخمول.      الؽثٌان والقا.     طعم كرٌه فً الفم.     الصداع. 
 

ٌمكن معرضة نسبة البروتٌن بالجسم عان طرٌا  تحلٌال نسابة اذلبٌاومٌن وٌجاب 

 .جرام / دٌسٌلتر 4أال تقل عن

 
 

 -البوتاسٌوم:

 .معدن ٌملك التؤثٌر فً نشاط العضلة القلبٌة والجهاز العصبًالبوتاسٌوم عبارة عن 

 .وفاةالكثرة تناول البوتاسٌوم لمرضى الفشل الكلوي قد ٌإدي إلى 
  

 كافًء م مللى 5 : 3,5الدم    فى الطبٌعٌة النسبة 

 كافًء م مللى6 :  5  متوسط ارتفاع 

 كافًء م مللى 6أكثرمن خطٌر ارتفاع 

 

 .البوتاسٌوم نسبةاعراض زٌادة 
 

 فً العضالت وارتخاء ضعؾ. 

 عدم انتظام ضربات القلب(. خفقان فً القلب ( 

 إرهاق شدٌد. 

 توقؾ القلب. 
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 -:بكمٌة قلٌلة أهم اذطعمة التً تحتوي علً البوتاسٌوم
 

  جم من البروتٌن الحٌوانى  ،3األطعمة التى تحتوى على البروتٌنات مثل اللحوم

 مللى مكافا من البوتاسٌوم. ،4تحتوى على 

 .األطعمة المطبوخة أو المشوٌة أو المقلٌة تحتوى على نسبة أقل من البوتاسٌوم 

 .اللبن والبقول أقل من الجبن والكرٌمة 

 .الفواكه الطازجة أقل من المجففة أو المركزة 

  القهوة المركزة أو القوٌة تحتوى على بوتاسٌوم أكثر من القهوة الخفٌفة أو سرٌعة

 التحضٌر.

 أو  الحلوى التً ٌتم عملها من السكر أحسن من الحلوى التً ٌستخدم فٌها الشٌكوالته

  .المكسرات

 

 

 -:كٌف ٌمكن التقلٌل  من نسبة  البوتاسٌوم الموجود باذطعمة
 

  السلق والتخلي من المٌاه ٌقلل من البوتاسٌوم بالخضروات مع أن هذا ٌقلل كمٌة

 الفٌتامٌنات بالطعام.

  ًتقطٌعها إلى قطع  ماء بعد تقشٌر الخضروات والالنقع لمدة ساعة أو ساعتٌن ف

 صؽٌرة ٌإدى إلى التخلي من نسبة كبٌرة من البوتاسٌوم.
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 -:ٌومٌاً( واحد بفنجان )مسموح البوتاسٌوم قلٌلة أغذٌة

ذ

 -:)عنها االبتعادب حنصٌ(  البوتاسٌوم مرتفعة اذغذٌة
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 -الصودٌوم:

  .العدو األول لمرضً الفشل الكلوي 

  جم ٌومٌاً . 1ٌجب أن نقلل كمٌة الصودٌوم التى ٌتناولها المرٌض لتصبح حوالى 

  .تجنب وضع الملح علً األطعمة عند طهٌها أو علً مابدة الطعام 

 .االبتعاد عن األطعمة التً بها نسبة صودٌوم مرتفعة 

 

 : الطعام ضى مصادرالصودٌوم

 بودر.  ملح الطعام والبٌكٌنج 

 .كل أنواع الجبن ما عدا الجبن ؼٌر المملح 

  األطعمة المعلبة من الخضراوات والحساء

 واألطعمة المدخنة والمملحة.

 المخلالت والكاتشب والمستردة والزٌتون 

 والماٌونٌز.

 اللحوم والبٌض ومنتجات األلبان وبعض الخضروات 
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 -لملح الصودٌوم علً الجسم:التأثٌر السلبً 
 

 -الصودٌوم ٌشبه اإلسفنجة الجافة التً تمتي الماء فتإدي الً: 

 

 

 

 

                حغ طذب بهطشكإل.                                                      مدممذكبغ كئوذف ذكبدغا   

 

 

 

 

 
ذ

 

              يقذكبإىاظذبغ بذمدممذكبغ كئو .                      سما لذ  ظذذكبذا. 

 

 

ذ

 

 

 -كٌف ٌمكن تحسٌن طعم الغذاء بدون زٌادة الملح:
 

 كعإخذكاذكبخو  ●                 كعإخذكاذكب يم ن.  ●             .كعإخذكاذكب ع سكاذ. 
 

 -الكالسٌوم:

  ) ٌحتاج مرضى الفشل الكلوى إلى كمٌاة كبٌارة مان الكالساٌوم  بسابب نقاي فٌتاامٌن ) د

النشط. لذا فإن هإالء المرضى ٌحتاجون إلى أدوٌة مساعدة تحتوى على الكالسٌوم فضالً 

 النشط . (د  )عن اعطابهم فٌتامٌن 
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  ي هذا إلى سحب الكالسٌوم من العظام، ومن َثمَّ إضعافها انخفاض مستوى الكالسٌوم )ٌإدِّ

 وَجعلها ُعرضًة للكسر(.

 جأل

 -الفوسفور:

  الفوسفور هو ملح من أمالح الجسم  ٌدخل فً تكوٌن العظام واألسنان وعلً امداد خالٌاا

 الجسم بالطاقة والمحافظة علً وظٌفة األعصاب والعضالت. 

  ًضاعٌفة، ارتفاع مستوي الفوسفور ٌقاوم بساحب الكالساٌوم مان العظاام ماا ٌجعلهاا عظاماا

وٌمكن أٌضاً أن تإدي المستوٌات المرتفعة من الفسفور والكالسٌوم إلاى ترسابات خطٌارة 

 للكالسٌوم فً األوعٌة الدموٌة والربتٌن والعٌنٌن والقلب.

 -ادة نسبة الفوسفور:ٌأضرار ز

 .كسور العظاـ ●            .أالـ وىشاشة العظاـ ●       .)اليرش(حكة في الجمد  ●

 

 

 

وال بد أن تكون نسبة  جم ٌومٌا1.2 :0,6 األقصى المسموح بتناوله إلى حوالى حدال

 .مل،،2مجم/6:3 الفوسفور فى الدم من

 -)ٌجب الحد  منها(: اذطعمة التً تحتوي علً الفوسفور 

 .الزبادى واللبن واآلٌس كرٌم 

 .الردة والبقولٌات أو قم باستبعاد قشرتها 

  والسودانى والبندق.المكسرات والحبوب مثل اللب 

 .منتجات الشٌكوالتة والكوال  
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 -السوائل:

 كٌف تقدر كمٌة السوائل التً تتناولها ٌومٌا؟

  كمٌة السوابل المسموح بها لك تعتمد على حجم البول الذي

 تفرزه الكلى

 .ًفً حالة عدم وجود بول فً حدود لتر ٌومٌا 

  مل من السوابل باإلضافة إلى حجم  500فً حالة وجود البول ٌعطى المرٌض

ملً  ٌمكن زٌادتها إلى لتر واحد  500البول أي إذا كنت تخرج بول بما ٌعادل 

 ٌومٌاً.
 

السوائل ال تعنى ضقط الماء ولكن كل المشروبات ، العصائر، الشوربة، وكل ما 

  .هو سائل ضً درجة الحرارة العادٌة مثل اآلٌس كرٌم والجٌلى

 

 -:السوائل كمٌةكٌف أتحكم ضً 

 
 األدوٌة مع األطعمة المهروسة بدال من الماء. أخذ 

  

 

 .شرب الماء باردا أو مي مكعبات الثلج 

 

 

  ًوعندما تكون فارؼة  زجاجةوضع كمٌة الماء المسموحة لك ف 

 انك قد استهلكت الكمٌة المسموحة لذلك الٌوم. اعرؾ
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   ًالج السكري باخذ الجرعات المناسبة من العضبط مستوي السكر فً الدم لمرض

 .نسولٌنألاكان اقراصا أو أالمناسب سواء 

  

 وتشعرك بعدم  اللعابامضػ اللبان فهً تحفز الؽدة اللعابٌة لفرز

 العطش طول الوقت.

 .مي الحلوي الصلبة الخالٌة من السكر 

 البعد عن األطعمة التً تزٌد اإلحساس بالعطش مثل المخلالت. 

 

 كثرة شرب السوائل:خطورة 
 تورم العٌن ولوجه. ●    .تورم الكاحل والقدمٌن ●     .تورم األٌدي والذراعٌن ●

 

 
 

 

 القلب. زٌادة الضؽط علً ●      .      ضٌق التنفس●  .مٌاة علً الربتٌن وجود●

 
 

 
 

 

 أثناء الجلسة.الشد العضلً ●                                       ارتفاع ضؽط الدم.●
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 -الفٌتامٌنات:

ٌعانى مرضى الفشل الكلوى من نقي فى الفٌتامٌنات التى تذوب فى الماء مما ٌستلزم 

 -اعطابهم أدوٌة مساعدة حتى ال ٌحدث أعراض نقي الفٌتامٌنات لدٌهم وذلك بسبب :

 

 .نقي تناول الفٌتامٌنات 

 . فقد الفٌتامٌنات أثناء الؽسٌل 

  التمثٌل الؽذابى للفٌتامٌنات.اضطراب 

 .قلة نسبة امتصاي الفٌتامٌنات بسبب بعض األدوٌة 

 د( النشط.)ٌجب أن تتناول فٌتامٌن)ب( وحمض الفولٌك وأٌضا فٌتامٌن 

 -السعرات الحرارٌة:

 هً كمٌة الطاقة المولدة من حرق الطعام فً الجسم.
 

 -اذهمٌة:

 الٌومٌة. مداد الجسم بالطاقة الالزمة ألداء األنشطةإ

 الحفاظ علً الوزن الصحً للجسم.

 ستخدام البروتٌن لبناء األنسجة والعضالت.إمساعدة الجسم علً 
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 -المصادر:

 .الكربوهٌدرات 

 .البروتٌن 

 .الدهون 

 

من الطاقة الكلٌة  %60: 50ٌجب تناول أؼذٌة الطاقة بحٌث تمثل الكربوهٌدرات من 

 أو أقل من الدهون. %30و

 

 كمٌة السعرات الحرارٌة.

 

  ًكجم من وزن الجسم المثالً / ٌوم. سعرا 35:  30ٌحتاج الشخي ال / 

 المعقدة مثل النشا  السعرات الكافٌة من المواد الكربوهٌدراتٌة البد أن تتناول

 واألرز والقمح وكذلك من الدهون. 

  قلة السعرات فً الطعام تشجع الجسم علً تكسٌر البروتٌن للحصول علً الطاقة

 وبالتالً ترتفع البولٌنا. 

  ٌلجؤ الجسم الً حرق بروتٌن عضالت الجسم فترتفع البولٌنا والفوسفور وٌفقد

 .ذلكالمرٌض جزء من عضالت جسمه مما ٌجعله ؼٌر قادر علً الحركة بعد 
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 الكموي قد يتعرض ليا مرضي الغسيؿ خطيرةمشاكؿ 
 -:ضيق في الصدر -1

يحدث أحيانا الشعور بالضيؽ أو ألـ في الصدر وغالبا تكوف نتيجة 
ارتفاع ضغط الدـ أو زيادة السوائؿ أو ذبحة صدرية عند حدوث 

 ذلؾ يجب فحص الوزف.
 

  اذا ما كاف وزنؾ زائدا وكاف ىناؾ الـ في صدرؾ وموصوؼ لؾ حبة
لـ يزوؿ األلـ فتناوؿ حبة ثانية بعد خمس اذا  فتناوؿ حبةتحت المساف 

دقائؽ. اذا لـ يزوؿ األلـ تناوؿ حبة ثالثة بعد خمس دقائؽ أخري وىكذا تكوف قد تناولت 
 .مستشفىؿ األلـ توجو الي اللـ يز  اذاثالث حبات خالؿ خمسة عشر دفيقة, و 

  الي وحدة الغسيؿ الكموي فورا.وجو شعر بالضيؽ أو ألـ في الصدر تتو اذا كاف وزنؾ زائدا 

 الغسيل  والبد من متابعتو والبد أن تعرفو  جمسة وزنك المثالي  ىو الوزن الذي يحدد في بداية

 وتعرف كل جمسة ما ىو وزنك الزائد. وزنك المثالي يمكن ان يعدل مع الفريق الطبي 

 .مع استقرار حالتك وتحسن شييتك

 -زيادة نسبة البوتاسيوم: -2

  عميؾ التوجوكما سبؽ ذكرىا عند شعورؾ بأعراض زيادة نسبة البوتاسيـو 

 فورا دوف تردد الي وحدة الغسيؿ الكموي الخاصة بؾ أو 
 أقرب وحدة غسيؿ كموي اليؾ لعمؿ جمسة غسيؿ كموي  

 وأخذ أدوية لتقميؿ نسبة البوتاسيـو بالدـ حسب ارشادات الطبيب.
 عميؾ تجنب األطعمة الغنية بالبوتاس .  يـو
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 األنيميا )فقر الدم(: -3

 :يمكن التحكم فيو عن طريق
 لتزاـ الغذائي المتوازف حسب ارشادات الطبيب المعالج.إلا 
 لتزاـ بمواعيد الجمسات والوقت الكامؿ لكؿ جمسة.إلا 

 .تناوؿ أدوية معالجة لألنيميا والفيتامينات كما يصفيا الطبيب المعالج 

  باستمرار في الفستوال وأيضا الضغط عمي مكاف خروج االبر في تغيير مكاف دخوؿ اإلبر
 الفستوال بشاش معقـ فترة كافية حتي يتـ الػتأكد مف وقوؼ النزيؼ.

 .تجنب حدوث جمطات في الاليف والفمتر أثناء جمسة الغسيؿ الكموي 
 .تجنب األصابة بجروح عند استعماؿ سكينة أو أي ألو حادة 
  ال تجرح المثة.استعماؿ فرشة أسناف ناعمة 
 مساؾ لمنع نزيؼ البواسير.إلصابة باإلتجنب ا  

 -الصداع: -4

 .قياس الضغط اف امكف 

 .تجنب الحركات المفاجئة مثال مف النـو لمقياـ 
 .ارفع رأس السرير قميال أو نـ عمي مخدتيف 

 -:الصداع يمكن ان يكون بسبب 
 رتفاع ضغط الدـ.إ 
 التياب األسناف أو األذف أو مشاكؿ النظر. واأللـ أ 
 مساؾ.إلمضاعفات بعض العالجات أو ا 
 .نسياف أخذ العالج خاصة عالج الضغط 
 .الجموس أماـ التميفزيوف أو الكمبيوتر فترة أكثر مف ساعتيف 
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 -ارتفاع ضغط الدم: -5
 .تناوؿ حبوب الضغط اذا لـ تتناوليا في ميعادىا المحدد 
 الزائد. انقاص الوزف 

  بتعاد عف األغذية إلوا األكؿالبد مف تقميؿ ممح الطعاـ في
 المحفوظة والكوال حيث أنيا تحتوي عمي نسبة عالية مف األمالح. والعصائر

 تبميغ الطبيب المعالج بالقراءات. متابعة قياس الضغط و 
 أف يكوف الجو الذي حولؾ ىادئا. بتعاد عف الضوضاء وإلحاوؿ ا 
  النفسية.ابتعد عف الضغوط 

 

 

 -انخفاض ضغط الدم: -6

 الغسيل جمسة تكون عادة نتيجة سحب كمية كبيرة من السوائل أثناء
وعدم التوازن واحيانا صداع من عالمات حساس بدوخة إل.االكموي

 انخفاض ضغط الدم.

 الممح حتي يشعر المريض بالراحة. عطاء كمية مف محموؿإ 
 .تناوؿ أي شئ يحتوي عمي سكريات مثؿ الحموي 
  ارفع رجميؾ عمي أكثر مف مخدتيف حتي تشعر بالراحة. رؾ وينـ عمي سر 

 ابالغ الطبيب فورا.عند قمتيا يجب  تابع الطنيف في الفستوال و 
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 -الشد العضمي: -7

يحدث الشد العضمي نتيجة سحب كمية كبيرة من السوائل 
انخفاض الضغط  أو انخفاض الصوديوم أثناء الغسيل أو 

 أو انخفاض الكالسيوم.
 

 ث الشد العضمي ينصح بعمل األتي:و عند حد

 .تدليؾ مكاف الشد 
 ممح حتي يشعر المريض بالراحة.ال محموؿ اعطاء كمية مف 
 .تعديؿ الوزف المثالي لممريض 
 ستخداـ كمادات مياه دافئةإ.  

 

 -:)اليرش( الحكة -8

 الفوسفور أو زيادة السموم وتتحسن عادة بالغسيل.تكون نتيجة زيادة 
 .تأكد مف أنؾ تأخذ ساعات غسيؿ الكمي كاممة في كؿ جمسة 

 .ال تيرش أو تحؾ جمدؾ بأظافرؾ بؿ استخدـ بطف األصابع 
 مكف وتجنب الحماـ الساخف.أف إستحـ بماء بارد إ 
 نوليف.ستعمؿ صابوف زيت الزيتوف أو األإ 
  باستخداـ مرطب لمجمد.تجنب جفاؼ الجمد 
 .عند المزـو استخدـ مضاد لمحساسية اف وصؼ لؾ 
 تجو الي وحدة الكمي اذا زادت الحكة.إ 

 .تجنب المالبس الصوفية أو البالستيكية 
 .التأكد مف شطؼ المالبس بالماء بعد غسميا لتجنب الصابوف 
 .تجنب استخداـ العطور عمي البشرة مباشرة 
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 -مساك:اإل -9

ىي مشكمة شائعة نتيجة عدم تناول السوائل بالمقدار 
  :وعدم تناول األلبان لذا ننصحالكافي 

 

 ممارسة التماريف الرياضية. 
 التعود عمي دخوؿ الحماـ لمتبرز صباح كؿ يـو. 
 ضا يوأ كثار مف األطعمة الغنية باأللياؼ مثؿ السمطة والكوسةاإل

 .في حدود قائمة الغذاء الخاص بمرضي الفشؿ الكموي المبف
  الممينات ولكف بامر مف الطبيباألدوية و أخذ. 

 

 :المفاصل وىشاشة العظام ألم -11

 : يمكن التغمب عمييا عن طريق
 .اإلنتظاـ في مواعيد الجمسات والوقت الكامؿ لكؿ جمسة 
 .اإللتزاـ ببرنامج الغذاء لمرضي الفشؿ الكموي 
  الراحة. وتنظيـ أوقات العمؿ واإلسترخاء 
 .أداء بعض التماريف الرياضية الخفيفة بإنتظاـ 
 األدوية الموصوفة مف قبؿ الطبيب المعالج بدقة خاصة  اإللتزاـ بتناوؿ الفيتامينات و

 فيتاميف )د( النشط.
 .تجنب التعرض لمبرد الشديد أو الحر الشديد 
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 .قمة واضطراب النوم -11

 -لذا فحاول: بين مرضي الغسيل الكموي الحدوث شائعةىذه المشكمة 
 .عدـ النـو بالنيار 

 المياه الغازية خاصة  القيوة و متناع عف شرب الشاي واإل
 في الفترة ما بعد المغرب.

 قـ باإل.  ستحماـ بماء دافئ قبؿ النـو

 الراحة و توفير اليدوء و .  الدفئ أثناء النـو
 .  قراءة بعض الكتب قبؿ النـو

 ستخداـ بعض األدوية الميدئة حسب إرشاد الطبيب.إ 
 

 :وغممان النفس والترجيع فقدان الشيية  -12

 يمكن القضاء عمييا عن طريق.
 عدد ساعات جمسة الغسيؿ الكموي حيث اف ىذا  اإللتزاـ بمواعيد و

يساعد عمي التخمص مف البولينا حيث أف ارتفاعيا يعد السبب 
 األساسي لمقئ وغمماف النفس.

 األطعمة التي قد تسبب ذلؾ. البعد عف األدوية و 
 لمفـ واألسناف بعد كؿ وجبة بالفرشاة والمعجوف.  النظافة المستمرة 
 خصوصا أثناء األكؿ. الجو المريح و توفير البيئة النظيفة و 
 .توفير الوجبات المفضمة لممريض في حدود المسموح بو 
  بدال مف ثالث وجبات يوميا(.تناوؿ وجبات صغيرة وعديدة )ستة وجبات صغيرة 
 يموف لمطعاـ لتحسيف نكيتو.لماضافة القميؿ مف عصير ا 

 .أخذ األدوية المضادة لمقيئ حسب اوامر الطبيب المعالج 
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 ضعف الصحة الجنسية:  -13

 ىذه المشكمة راجعة الي حالتك النفسية وليس حالتك الصحية لذا يجب عميك:
  الكموي.اإللتزاـ بالنظاـ العالجي والغذائي الخاص بالغسيؿ 
 .الحرص عمي النـو اليادئ الغير متقطع 
 .  الحصوؿ عمي فترات استرخاء منتظمة عمي مدار اليـو

 مثؿ المشي.  الحرص عمي عمؿ بعض التماريف الرياضية الخفيفة 
  الحرص عمي التمتع والتسمية مثؿ مشاىدة التميفزيوف والجموس مع أفراد

األسرة وممارسة النشاطات اليومية المختمفة بقدر المستطاع وذلؾ إلبعاد تفكيرؾ عف 
 .وتقبمةالمرض والحزف والقمؽ عمي نفسؾ وىذا يؤدي الي التكيؼ مع الوضع الجديد 

 .العالج باألدوية حسب أرشاد الطبيب 

 

 ضطراب التفكير.إلتركيز أو عدم ا -14
  يحدث نتيجة تغيير األمالح أو نتيجة األثار الجانبية لمعالجات

 وىو نادر الحدوث ولمتغمب عمي ىذه المشكمة:
  عميؾ الجموس قميال ومحاولة التركيز في شئ أنت تحبو أو

منظر طبيعي أو تذكر حدث مفرح في حياتؾ لمدة خمس 
كنت تفكر فيو إليجاد الحموؿ دقائؽ, ثـ عاود التركيز في ما 

 المناسبة.
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عمي حياة أفضل مع الغسيل الكموي. لجججججلمحصو  البسيطةاليكم المعادلة   
 

 
 
 

م  الطبٌب المعالألأهمٌة متابعة مرٌض الغسٌل الكلوي   
 

  زمة للمرٌض.الالدورٌة العمل التحالٌل 

 ة الؽسٌل الكلوي.اءمعرفة نسبة كف 

 .التوعٌة العالجٌة للمرٌض 

 .التوعٌة الؽذابٌة للمرٌض 

 .اكتشاؾ األعراض الخطٌرة للؽسٌل الكلوي مبكرا والتؽلب علٌها 

  التزام المرٌض بتعلٌمات الفرٌق الطبً.معرفة مدي 

 .ًمعرفة معوقات التزام المرٌض للنظام العالج 
 

-الطر  التً تساعدك علً تقبل وضعك الصحً:  
 

  القبول بما قسم هللا لك. وأن ما أصابك لم ٌكن لٌخطبك وأن ما أخطؤك لم ٌكن

 وأن هذا قدر قد كتبه هللا لك. ، لٌصٌبك

 : حٌث ٌعتبر الطرٌقة المثلً للتعامل مع األخبار السٌبة. -التفاإل 

  علٌك الشعور بالقلق والخوؾ.جمع أكبر قدر من المعلومات عن مرضك مما ٌخفؾ 

 .تحدث مع الفرٌق الطبً المعالج 

 .كن مسإال عن نفسك فاألطباء واألهل هم لمساعدتك ولكن القرار هو بٌدك انت 

 الخطة العالجٌةب تزاماإلل. 

 أو  ذٌن ٌصابون بنفس مرضك عن طرٌق الدعم المادي أو المعنويلساعد األخرٌن ا

 .المشاركة فً الجمعٌات المخصصة لذلك
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 اليكم المعادلة البسيطة لمحصول عمي حياة أفضل مع الغسيل الكموي.
 



 -كيف يمكن قضاء وقت الفراغ:
 .يشغؿ كؿ وقتؾ ويؤثر عميؾوال تجعؿ المرض  استمتع بحياتؾ واضحؾ وابتسـ دائما ●

 كنت معافي مارس األنشطة المفضمة لديؾ كما لو و كف ايجابيا ومتفائال ●
 .عمي حسب قدرتؾ

بقدر المستطاع ىذا يشعرؾ بأف لؾ دور  محاولة اإلستمرار في أداء عممؾ● 
يمكنؾ اإللتحاؽ بعمؿ أخر يناسب حالتؾ  يمنحؾ الثقة بالنفس, و إيجابي و
 الصحية.

 .نفسؾ السعادة يقوي ذاكرتؾ ويشرح صدرؾ ويبعث في النصوص الدينيةقراءة وحفظ  العبادات و ●
 

 الٌك. شاهد البرامج المحببة ●       استمع الً الرادٌو. ●            ساعد فً أعمال المنزل. ●

 
 
 
 
 
 

 

 دقٌقة.  24المشً لمدة  ●   اقرأ الجرابد أو الكتب الشٌقة ●   مارس حٌاتك الخاصة بشكل طبٌعً ●
 

 
 

 
 
 

 .اؼسل ٌدٌك باستمرار ●             .استٌقظ نشٌطا ●            تقرب الً أصدقابك وأقاربك. ●
 

 
 
 

 .ظافتؾ الشخصية وبأسنانؾ وينصح باالستحماـ يوميانب اىتـ ●
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