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 0ویرایش: 

تاریخ تصویب: 
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تاریخ 

 26/8/98بازنگری:

 / صفحه:       
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سرپرستار  -مترون 

 بهبود کیفیت  -دیالیز 

 تآیید کننده :

 
 مدیر بیمارستان

 کننده : تصویب

 
 رئیس بیمارستان

 حفظ منظور به دیالیز از پس و حین و قبل الزم پرستاری هایمراقبت ارائه هدف:

 دیالیز کیفیت ارتقاء و ایمنی

 های مربوطهدستورالعملکتاب  منابع و مراجع:

  :تعاریف

 (: انجام کار، به ترتیب، مسئول انجامهای دقیق گام)  شیوه انجام کار

 های قبل از دیالیزآمادگی 

ل سرپرستار بخش دیالیز باید دستگاه مجزا برای بیماران که امکان انتقا -1

 ( در نظر بگیرد.+HBSو  +HCV بیماری آنها وجود دارد )مثالً: 
باید بیماران را از لحاظ اورژانسی بودن و وضعیت  دیالیز مسئول شیفت -2

 بندی بیماران بپردازدکلی انجام دیالیز بررسی نماید و سپس به اولویت
و  HCV Ab ،HBS Ag ،CBC ،PTINR ،PTپزشک معالج بیمار آزمایشات الزمه )مثالً:  -3

PTT را در برگه دستورات پزشک با درج تاریخ، ساعت، مهر و امضاء ثبت )

 کند.می

 دیالیز نوع مبنی بر را معالج پزشک دستوراتپرستار مسئول بیمار،  -4

 .یدنما چکو آزمایشات مربوطه ( زمان مدت -صافی)
های الزم برای انجام آزمایشات درخواستی پرستار مسئول بیمار، باید نمونه -5

مات به واحد آزمایشگاه تحویل را از بیمار گرفته و با کمک کارکنان خد

 دهد.

نماید و سپس به بررسی  وزن را مسئول بیمار، موظف است بیمار پرستار -6

 اقدام کند.  ...(خس و خس نفس، تنگی) یاتی و میزان ادمعالئم ح

های پرستار مسئول بیمار پس از مشخص شدن نتیجه آزمایشات، یافته -7

میزان ادم، صداهای قلبی و تنفسی  وزن بیمار، عالئم حیاتی، آزمایشگاهی،

الت الکترولیتی رسی عروقی، عوامل مستعد کننده اختالرنگ پوست، دست

« همودیالیز مشخصات» برگۀ... را در سونوگرافی و )مانند: اسهال( و

 بیمار با ذکر تاریخ و ساعت ثبت کرده و مهر و امضاء نماید. پرونده

  در صورت مشاهده مقادیر بحرانی در نتیجه ارزیابی حتمًا موارد را به

 اطالع دهید.پزشک معالج بیمار 

 و نموده چک را مربوطه دیالیز بایست دستگاهپرستار مسئول بیمار، می -8

 .دهد انجام را دستگاه پرایم عملیات

باشد، باید از  HBS+و  HCV+پرستار مسئول بیمار، در صورتی که بیمار  -9

برای بیمار  که به این منظور در نظر گرفته شده، دستگاه جداگانه

 استفاده نماید.

 معرفی همراه ایشان و بیمار به می بایست خود را بیمار مسئول پرستار -10

 .ببندد بیمار دست به را بیمار شناسائی دستبند و کند

در  و راهنمائی لباس تعویض اتاق به را پرستار مسئول بیمار، بیمار -11

 تعویض هنگام در توانکم بیماران با کمک کارکنان خدمات به نیاز صورت

 .نماید لباس کمک

 یا و ایپرکس تزریق که بایست برای بیمارانیمسئول بیمار، می پرستار -12

پس از  و گرفته از بیمار یا همراه ایشان تحویل را داروها دارند، ونوفر
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 ثبت نام و نام خانوادگی و شماره پرونده بیمار بر روی بسته داروها،

 .یدنما نگهداری داروئی یخچال در دیالیز پایان در تزریق برای

 .کند راهنمائی خود تخت به را بایست بیمارمسئول بیمار، میپرستار  -13

را  دستگاه تنظیم و بایست اولترافیلتراسیونپرستار مسئول بیمار، می -14

 و موارد را کنترل به طور دقیق محاسبه...( و الک از نظر حجم، هپارین)

 .کند

 ناحیه فیستولی، بیماران صورت مراجعه دربایست پرستار مسئول بیمار، می -15

 و فیستول یدنما اسکراب بتادین پنبه بادستورالعمل  طبق را فیستول

 .کند کنترل کارکرد نظر از را بیمار
 کاتتر که بیمارانی بایست در صورت مراجعهپرستار مسئول بیمار، می -16

 سالین نرمال با را کاتتر ناحیه و بازکرده را کاتتر پانسمان دارند

 بازشدن و ترشح ،قرمزی) عفونت نظر از را بیماران دهد و کاتتر شستشو

 .دکن کنترل...( و بخیه

( کاتتری-فیستولی) بیماران عروق به دسترسی از پرستار مسئول بیمار پس -17

 .کند وصل دستگاه به را بیمار
 

 

 های حین انجام دیالیزآمادگی 

، کاتتر فیستول، از مراقبت) مورد بایست درپرستار مسئول بیمار، می -1

 .دده انجامآموزش  بیمار به...( و مایعات مصرف محدودیت

 دیالیز دستگاه و بیمار بار،ساعت یک نیم هربایست پرستار مسئول بیمار، می -2

و کارکرد آن  عروق در شالدون ماتتر – فیستول هایو وضعیت قرارگیری سوزن

 را حیاتی عالئم و نموده بررسی خون( همولیز آمبولی از جلوگیری )برایرا 

 .یدنما کنترل
 حساسیت از نظر را بیمار دیالیز شروع پرستار مسئول بیمار، موظف است در -3

 لزوم صورت در کرده و چک( سرفه نفس، تنگی قرمزی،... )و صافی به بیمار

 به کرده و مضوع را تزریق NIS گرفته و باز رگ بیمار برای قطع و را دیالیز

 .دهد اطالع معالج پزشک
 یا BP<100/S فشارخون مشکل که بیمارانیپرستار مسئول بیمار، برای  -4

BP>180/100 صورت در. دکن چک را بیمار فشارخون ساعت ربع هربایست دارند می 

 ، مقدارو کسب دستور ایشان پس از هماهنگی با پزشک معالج بیمار بهبود عدم

CC200 سرم NIS یا %20 دکستروز هایپرتونیک یا %15 سرم هایپرتونیک ویال و 

 .دکن تزریق بیمار به 50%

 ، بالفاصلهدستگاه آالرم صدای شنیدن به محض موظف است رستار مسئول بیمار،پ -5

 آالرم رفع بهاقدام  پس از بررسی و رفع مشکل و هدش حاضر بیمار بالین بر

 .دکن
مثالً: ) دیالیز حین شایع عوارض بروز پرستار مسئول بیمار، موظف است به محض -6

 و داده اطالع معالج بیمار پزشک به( هیپپوتاسیون عضالنی، ترامپ تهوع،

 .یدنما اجرا را پزشک دستورات
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 الزم بایست وسائلمی دیالیز پایان از قبل پرستار مسئول بیمار، ده دقیقه -7

 هایدستگاه از بیمار کردن جدا برای( دستکش -بتادین پنبه با پات گالی)

 .کند استفاده آماده

پزشک مبنی  دستور در صورت دیالیز پایان بایست درپرستار مسئول بیمار، می -8

 بیمار، اقدام الزم را به عمل آورد. به ایپرکس تزریق آمپول بر
مبنی  پزشک دستور در صورت دیالیز پایان بایست درپرستار مسئول بیمار، می -9

 .کند بیمار تزریق سمت و به یک آهسته دارو را به صورت ونوفر، بر تزریق

 ندارند، محیطی رگ که بیمارانی بایست در موردبیمار، میپرستار مسئول  -10

 از بارساعت یک نیم دیالیز، هر پایان از پزشک معالج بیمار قبل دستور طبق

 .شود تزریق دیالیز دستگاه توسط آهسته پروفیوزر ست طریق

دیالیز، ابتدا وسائل  زمان پایان از پسبایست پرستار مسئول بیمار، می -11

 جدا دستگاه از را بیمار( پوشیده و سپس عینک دستکش، گان،) حفاظت فردی

 .کند پانسمان و کنترل ریزیخون نظر از را عروقی هایراه و کرده

 را شالدمن کاتتر الین دیالیز پایان از پرستار مسئول بیمار، باید پس -12

به این صورت که  کند. رقیق )شامل گالی پات( مخصوص پانسمان ست به وسیله

 .10000هپارین عالوهه ب  NIS سرم دوم پات گالی و NIS سرم فقط اول پات گالی
 هر در NIS سرم CC20 را با ورید-شریان الین پرستار مسئول بیمار، باید هر -13

 .دهد شستشو با فشار دفعه

 NIS سرم CC5با  باریک را ورید-شریان الین پرستار مسئول بیمار، باید هر -14

 گرفتگی و هاالین شدن لخته از تا دهد شستشو فشار و با شده رقیق هپارین و

 .آید به عمل جلوگیری هاالین
 داده و شستشو NIS سرم با را کاتتر پرستار مسئول بیمار، باید ناحیه -15

 .کند پانسمان
 

 انجام دیالیز های پس ازآمادگی 

 حیاتی عالئمموظف است  اتمام کامل دیالیز پرستار مسئول بیمار، بعد از -1

 .دکن کنترل را بیمار

ریزی بیمار پرستار مسئول بیمار، باید عالئم حیاتی، راه عروقی و وضعیت خون -2

 را بررسی کند.

پانزده  مدت به اول ای،صورت مرحله به را بیمار پرستار مسئول بیمار، باید -3

 ریزیخون نظر از را عروقی هایراه و نشانده تخت روی دقیقه )ربع ساعت(

و  کنید آویزان تخت از را بیمار پاهای دقیقه پنج مدت به دوم. کند کنترل

و  در کنار تخت  آورد پائین تخت از کمک با را بیمار بعد از طی زمان سوم

 .به صورت ایستاده نگه دارد

 چنانچه بیمار  .فشار خون بیمار پایش شود حتمًا دقت شود که در هر مرحله

و مجددًا  شد، بیمار به مرحله قبل برگردانده شود. دچار افت فشار خون

 پس از پایداری وضعیت ادامه مراحل طی شود.

 مقدار کاهش )به منظور ارزیابی بیمار را وزن پرستار مسئول بیمار، باید -4

 کند. وزن خشک( به بیمار رسیدن و وزن
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 و وضعیت دکن بررسی را بیمار نفس ادم و تنگی پرستار مسئول بیمار، باید -5

  ی را ارزیابی نماید.بهبود
 نظر از را بیمار کاتتر - عروقی هایراهبایست میپرستار مسئول بیمار،  -6

 مربوطه پزشک به را بیمار مناسب کارکرد عدم کند و در صورت بررسی کیفیت

 .یدنما معرفی

  اگر بیمار دبل لومن دارد، پانسمان شود و در صورت داشتن فیسچول، پس

 زده شود. زخم محل خارج کردن سوزن چسباز انعقاد خون به 
 ریزیخون احتمال در مورد فیستولی بیماران پرستار مسئول بیمار، باید به -7

 .دده آموزش آن کنترل و ترخیص از پس سوزن ناحیۀ

 پانسمان کاتتر، نگهداری مورد در بیمار پرستار مسئول بیمار، باید به -8

 .دهد آموزش ها و روش کنترل آنریزی از محل سوزنکاتتر، احتمال خون روزانه
-دیالیز، آمادگی بعدی تاریخ جلسه مورد موظف است در پرستار مسئول بیمار، -9

 .دهد آموزش بیمار به را های قبلی و...

خصوص زمان و دوز صحیح داروها، مصرف  بایست درپرستار مسئول بیمار، می -10

همچنین به بیمار در  .عات، ادویه و نمک و ترشیجات و... آموزش دهدکم مای

هشدار خصوص مراجعه به پزشک در صورت بروز عالئمی مانند سردرد و سرگیجه 

 داده شود.

 لوسائ -3 داروها مناسب نگهداری محل -2 تخصصی داروهای -1 :تجهیزاتامکانات و 

 مناسب همودیالیز دستگاه -4 فردی حفاظت


