
 تغییرات فشار خون

 کاهش فشار خون1.

علل: 

 اٍلتزافیلتزاسیَى تیص اس حذ

 خَىحجن ٍ حاد واّص ًاگْاًی 

 خًَزیشی

 پایییي تَدى سذین هحلَل دیالیش

هیشاى حجوی وِ  در صافی ٍ ست خارج اس تذى لزار 

 دارد

 علل بروز وازو دیالتاسیون

 اس دیالیشتجَیش دارٍی آًتی ّیپزتاًسیَى لثل 

 دهای تیص اس حذ هحلَل دیالیش

 آسادی ًاگْاًی آدًَسیي در طی دیالیش

 افشایص سٌتش ٍاسٍدیالتَرّا هثل ًیتزیت اوسایذ

ػذم افشایص ضزتاى هتٌاسة تا واّص فطار پزضذگی 

 للة

ػذم افشایص تزٍى دُ للثی تِ ػلت وٌتز اوتیَیتی تِ 

 هیَوارد

 دیالیشخَردى غذا لثل اس 

  ّا ،واتىَل آهیي خزٍج  استات ،هایغ دیالیش 

 وارد ،هیَ ولسیفیىاسیَى 

 ساتمِ ّایپز تاًسیَى ، للة ، دریچِ تیواری  

 آتزٍاسىلزٍسیس ، آهیلَییذٍس  افشایص سي ،

 علل نا شایع•

تاهپًَاد للثی ، آریتوی للثی ، غلظت ّای پاییي 

، آهثَلی َّا ، ّوَلیش ، هٌیشیَم در هحلَل دیالیش 

، سىتِ للثی ، سپتی سوی ، ّیپَ ولسوی ضذیذ  

 هخفی، آًافیالوسی ،خًَزیشی 

 :  عالئم•

، استفزاؽ ، تاوی واردی ، وزاهپ ػضالًی  تَْع 

 ، تیمزاری ، گیجی ، تؼزق ،

 سزدرد ، اضطزاب ، تذاتیز پیطگیزی

واّص  دارٍّای هسىي اس ًَع ًاروَتیه ٍ 

 دارٍّای خَاب آٍر

 دیالیشواّص یا ػذم هصزف غذا لثل  یا حیي 

 

 

 

 جلَگیزی  اس ػَاهل ایجاد وٌٌذُ ّیپز تزٍفی تطي

استفادُ ٍ سپس  UFدر ساػت اٍل ضزٍع دیالیش اس 

 دیالیش هؼوَلی اًجام ضَد

 اس آساد ساسی آدًَسیي تَسط وافیيجلَگیزی 

احتزاس اس تجَیش دارٍّای ضذ فطار خَى لثل یا 

 حیي دیالیش

  UFاستفادُ اس هاضیي ّایی وِ دستگاُ وٌتزل 

 .دارًذ

 .%33افشایص ّواتَوزیت تِ همذار 

 استفادُ اس تافز تیىزتٌات

 استفادُ اس صافی هٌاسة

 تجَیش پزٍفیالوتیه اوسیژى

 (35-34)استفادُ اس هایغ دیالیش سزد

 تؼییي دلیك ٍسى خطه ٍ وٌتزل ٍسى

 افشایص غلظت ولسین در هحلَل دیالیش

 سذیناستفادُ اس هحلَل دیالیش تا غلظت تاالی 

 

 

 



گلستان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس

  بیمارستان شهید مطهری  

اقدامات درمانی 

 وٌتزل ػالین ّیپَ تاًسیَى

 (سز پاییي تز ٍ پاّا تاالتز)پَسیطي ضَن
 واّص دٍر پوپ

 واّص یا لطغ اٍلتزافیلتزاسیَى
هحلَل ّای  اًفَسیَى سزم ًزهال سالیي یا 

 ّیپزتًَیه
استفادُ اس سالیي ّیپز  :درهاى تا سزم ّای ّیپز تًَیه

 گزم هاًیتَل % 12ٍ % 6،دوستزاى%(35-%75)تًَیه
 ٍریذی

 افشایص فؼالیت سوپاتیه
 هایغ overloadافشایص تزٍى دُ للثی پس اس رفغ

 آًژیَتاًسیي-فؼال ضذى سیستن رًیي
 افشایص هیشاى آب ٍ سذین خَى

 استفادُ اس اپزوس
 اٍلیِخَى ثاًَی،فطار ّایپز پاراتیزٍیذیسن 

عالیم 

سز گیجِ ، احساس ٍسٍس گَش ، سزدرد ، تی خَاتی 
 (تَْع،تی اضتْایی)ضثاًِ ، اختالل گَارضی

ِ چطن،خًَزیشی تیٌی،)ضایؼات ػزٍلی  MIخًَزیشی ت
  ٍ CVA) 
درمان 

 تز طزف وزدى ػلت سهیٌِ ای
 تٌظین ٍسى خطه

 اًجام اٍلتزافیلتزاسیَى
 
 

 

 
 

 تؼادل سذین ٍ هایؼات حیي دیالیشحفظ 
 افشایص ویفیت دیالیش

 تٌظین غلظت هایغ دیالیش
 اصالح ٍ تجَیش دارٍّای ضذ فطار خَى

 
افسایش فشار خون 

 افشایص فؼالیت سوپاتیه
 هایغ Overloadافشایص تزٍى دُ للثی پس اس رفغ 

 آًژیَتاًسیي-فؼال ضذى سیستن رًیي
 افشایص هیشاى آب ٍ سذین خَى

 ثاًَیاپزوس ،ّیپزپاراتیزٍییذیسن استفادُ اس 
 اٍلیِفطار خَى 

عالیم 

یؼات گَش ،ضا ٍسٍس احساس  سزگیجِ،
 (MIٍCVAخًَزیشی تِ چطن،خًَزیشی تیٌی،)ػزٍلی

 درمان 

 ٍسى خطهای ،تٌظین تز طزف وزدى ػلت سهیٌِ 
تؼادل سذین ٍ هایؼات حیي اٍلتزافیلتزاسیَى ،حفظ اًجام 
 دیالیش

 افشایص ویفیت دیالیش
 تٌظین غلظت هایغ دیالیش

خَىاصالح ٍ تجَیش دارٍّای ضذ فطار   

 

 فشار خون

 واحد  بهبود كيفيت


