داًطگبُ علَم پشضىي ھﻣدان

هعبًٍت درهبى – هذيزيت اهَر پزستبري

همودیالیز در کودکان

وليِ ّبي سبلن ثب خبرج وزدى هبيعبت اضبفي ،هَاد هعذًي ٍ هَاد سائذ  ،خَى را پبن ًگِ هي دارًذٍ.لتي عولىزد وليِ
ثِ هيشاى  %90يب ثيطتز اس دست رٍدً ،يبس ثِ اًدبم درهبًْبي ًگبّذارًذُ است  .ديبليش تٌْب لسوتي اس عولىزد وليِ در
خزٍج هبيعبت يب هَاد اضبفي را اًدبم هي دّذ.

هوودياليز چيست؟
ّوَديبليش فزآيٌذي است وِ در عي آى ،خَى اس ثذى ثيوبر هجتال ثِ ًبرسبيي وليِ ،خبرج هي ضَد ٍ پس اس تصفيِ ضذى
در دستگبُ ديبليش ثِ ثذى ثبسگزداًذُ هي ضَد.
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دستگبُ ديبليش يب وليِ هصٌَعي ،هبضيٌي است وِ هي تَاًذ هَاد سائذ را اس خَى خذا وٌذ ،يب هَاد السم را ثِ آى ثيفشايذ.
دستگبُ ديبليش ثب اًدبم ايي عول ،تعبدل اسيذ ٍ ثبس ٍ همذار آة ٍ هَاد هحلَل هَخَد در ثذى را وٌتزل هي وٌذ.
در ّوَديبليش ،خَى ثِ تذريح اس ثذى خبرج هي ضَد ،اس هيبى يه فيلتز هخصَظ وِ هَاد سائذ ٍ هبيعبت اضبفي را خذا
هي وٌذ ،هي گذرد ٍ خَى تصفيِ ضذُ دٍثبرُ ثِ ثذى ثبسگزداًذُ هي ضَد.

روشهاي انجام هوودياليز :
خْت اًدبم ّوَديبليش اثتذا ثبيذ راُ هٌبست ثزاي دستيبثي ثِ گزدش خَى پيذا وزد .راّْبي هتفبٍتي ثزاي ايي وبر
ٍخَد دارد:
 تطىيل فيستَل (تَسظ خزاح عزٍق يه راثغِ ثيي يه ضزيبى سغحي ٍ ٍريذ هدبٍر آى ثزلزار هي ضَد وِ
تطىيل فيستَل هي دّذ).
فيستَل ثيطتز در دستي گذاضتِ هي ضَد وِ ثيوبر ووتز اس آى وبر هي وطذ هثالً اگز راست دست است در دست
چت ٍ ثزعىس.
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 اگز ٍريذ دست ثيوبر ثزاي ايدبد فيستَل هٌبست ًجبضذ ،خزاح اس يه لَلِ لبثل ارتدبع ثزاي ثز لزاري
ارتجبط ثيي ٍريذ ٍ ضزيبى استفبدُ هي وٌذ وِ(گزافت) ًبهيذُ هي ضَد استفبدُ هي وٌذ .دٍ ّفتِ پس اس
وبرگذاري گزافت  ،هي تَاى اس آى استفبدُ وزد.

عَارض گزافت هثل تٌگي عزٍق خًَي ٍ عفًَت ثيطتز اس فيستَل است.
 اگز ثيوبر ًيبس ثِ ديبليش داضتِ ٍلي فيستَل ٍ يب گزافت لبثل استفبدُ ًذاضتِ ثبضذ اس عزيك وبتتز هَلتي يب دائن وِ در
در ٍريذ هزوشي وبر گذاضتِ هي ضَد ديبليش اًدبم هي ضَد.

چگونگی انجام هوودياليز:
ثعذ اس ايٌىِ راُ هٌبست ثزاي دستيبثي ثِ عزٍق ثيوبر آهبدُ ضذ ،ثيوبر عجك ًظز پشضه ثِ ثخص ّوَديبليش هعزفي
هي ضَد ٍ دستَر اًدبم ّوَديبليش ثزاي ثيوبر دادُ هي ضَد.
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اثتذا ثيوبر تَسظ پزستبر ٍسى ضذُ ٍ فطبر خَى اٍگزفتِ هي ضَد.
سپس دستگبُ ديبليش رٍضي ٍ ست هي ضَد .ست ٍ صبفي ديبليش ثب سزم ًزهبل سبليي وبهالً ضستطَ هي ضَد .ثعذ در
ًبحيِ هٌبست اعزاف فيستَل يب گزافت سَسًْبي ٍريذي ٍ ضزيبًي ٍارد ٍ فيىس هي ضَد ( .در صَرت استفبدُ اس
وبتتز ،ست ّبي ٍريذ ٍ ضزيبى هستمين ثِ آى ٍصل هي ضَد) ثعذ خَى ثيوبر اس عزيك پوپ دستگبُ ٍارد دستگبُ
ضذُ  .ثعذ اس تصفيِ هدذداً ثِ ثذى ثيوبر ثز هي گزددّ .ز ًَثت ديبليش ثيي  2-4سبعت عَل هي وطذ.

ثيوبراى ٌّگبم ضزٍع درهبى ثب ّوَديبليش ،ثبيذ اس ثزًبهِ دليمي پيزٍي وٌٌذ .اغلت ثيوبراى ثبيذ سِ ثبر در ّفتِ ٍ
ّز ثبر ثزاي  3تب  5سبعت يب ثيطتز ديبليشهي ضًَذ.
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ًىتِ هْن هزالجت اس فيستَل ثزاي پيطگيزي اس عَارض است.
 فيستَل را رٍساًِ ٍ لجل اس ّوَديبليش ثب صبثَى ٍ آة گزم ثطَئيذ ً .بحيِ را ًخبراًيذ.
ً بحيِ را رٍساًِ اس ًظز عالئن عفًَت ،هثل گزهي ٍ لزهشي چه وٌيذ.
 خزيبى خَى را در فيستَل رٍساًِ چه وٌيذ .اگز احسبس لزسش رٍي فيستَل تغييز وزدُ  ،ضعيف ضذ ٍ
يب اس ثيي رفت ،ثِ پزستبر ٍ پشضه خَد اعالع دّيذ.
 هزالت ضزثِ ثِ دستي وِ فيستَل دارد ثبضيذ .لجبسْبي تٌگ ًپَضيذ .اس ثستي خَاّزات  ،ثلٌذ وزدى ثبر
سٌگيي يب خَاثيذى رٍي آى دست خَدداري وٌيذ.
 هحل ٍرٍد سَسى در ّز ثبر ثْتز است تغييز وٌذ .پس اس خزٍج سَسى در پبيبى ديبليش ،فطبر رٍي هحل
ٍارد وٌيذ.

عوارض:
اوثز ثيوبراىّ ،وَديبليش را ثخَثي تحول هي وٌٌذ ٍلي عَارضي هثل وبّص فطبر خَى اس ضبيعتزيي عَارض
هحتول است وِ هي تَاًذ ّوزاُ ثب احسبس سجىي سز ،وَتبّي عوك تٌفس ،درد ضىن  ،درد عضالت  ،تَْع يب
استفزاغ ثبضذ.
ثيطتز ايي عَارض ثِ علت هصزف سيبد آة ٍ ًوه در فَاصل ثيي ديبليش است .ثب هحذٍديت هصزف آة ٍ ًوه
در فَاصل ديبليش ٍ ًخَردى غذا حيي ديبليش احتوبل ثزٍس عَارض فَق وبّص هي يبثذ.

نكات ههن:
تَسيي رٍساًِ -وٌتزل فطبر خَى -استفبدُ صحيح اس دارٍّب -وٌتزل رصين غذايي -تشريك هزتت آهپَل اريتزٍپَيتيي
ثعذ اس ّز ثبر ديبليش عجك ًظز پشضه .
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توصيههاي تغذيهاي در درهاى بيواراى کليوي به روش هوودياليز:
 .1ثِ هٌظَر خلَگيزي اس افشايص سذين خَى ،ثبيذ اس هصزف ًوه ٍ غذاّبي حبٍي آى هبًٌذ سَسيس ،وبلجبس،
خيبر ضَر ،چيپس ،سيتَى ٍ غذاّبي وٌسزٍي اختٌبة وزد.
 .2هصزف غذاّبي پز پتبسين  ،ثبيذ وبهالً هحذٍد ضَد .ثز ايي اسبس ،هصزف ثعضي هيَُّب ٍ سجشيّب وِ پتبسين
خيلي سيبدي دارًذ ،در ثيوبراى تحت درهبى ثب ّوَديبليش غيزهدبس خَاّذ ثَد .ثعضي هيَُّب ٍ سجشيّبي پز
پتبسين وِ هصزف آًْب در ايي ثيوبراى هدبس ًيست عجبرتٌذ اس  :هَس ،خزهب ،ويَي ،آلَ ،سردآلَ ،پزتمبل ،اًديز،
عبلجي ،سيتسهيٌي ،گَخِفزًگي ،وذٍ حلَايي ،ثبهيِ ،فلفل تٌذ ،سجشيّبي پختِ (هبًٌذ لبرذ پختِ ،اسفٌبج
پختِ ،وزفس پختِ ٍ اهثبلْن) ٍ حجَثبت (هبًٌذ ًخَد ٍ لَثيب).
 -3هصزف لجٌيبت ثِ دليل دارا ثَدى همبديز سيبد فسفز ٍ پزٍتئيي ،در ايي ثيوبراى ثسيبر هحذٍد هيضَد.
- 4هَاد پزٍتئيٌي ّوچَى گَضت ،هزغ ،تخنهزغ ٍ هبّي ثبيذ ثِ ضىل هحذٍد ٍ عجك تَصيِ هتخصصبى تغذيِ هصزف
ضًَذ.
در ًْبيت ثِ يبد داضتِ ثبضيذ درهبى ًْبيي اًتخبثي ثزاي ّوِ ثيوبراى وليَي ،پيًَذ وليِ هي ثبضذ.
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