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گلستان درمان بهداشت خدمات و پزشك علوم دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان  
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان                            



  KT/Vپس از ارائه برنامه نرم افزاري  86از مرداد ماه سال•
توسط اداره محترم پيوند و بيماريهاي خاص ، تمامي مراكز 

    
و بيکربنات    UF Controlپيرو مجهز نمودن دستگاههای همودياليز به سيستم     پ

.اقدامات خود را آغاز نمودند
فرم . فرم طراحي شد 2براي بررسي دقيق تر اين اطالعات•
.در تعدای از بخشهای دياليز استان آغاز گرديد    KT/Vموارد، انجام %  ١٠٠در    

سال ماه مرداد افزاری٨۶از نرم برنامه ارائه از محترمKT/Vپس اداره توسط ين ر يق ي برر ي ي2بر ر رمرم
جهت جمع  2در پرونده بيمار قرار گرفت و فرم شماره 1شماره

بندي كلي و ارائه به معاونت درمان طراحي و در اختيار مراكز 
توسط اداره محترم  KT/Vپس از ارائه برنامه نرم افزاری٨۶از مرداد ماه سال   

ز.پيوند و بيماريهای خاص ، برای بررسی دقيق تر اين اطالعات ،  دو فرم طراحی شد     ر ر ي ر و ي ر ن ر و ب ر و ي ي ب
. قرار داده شد

سيستم• به همودياليز دستگاههاي نمودن مجهز UFپيرو
جهت جمع بندی کلی  ٢فرم شماره در پرونده بيمار قرار گرفت و  ١فرم شماره    

 UFپيرو مجهز نمودن دستگاههاي همودياليز به سيستم ق
Control     موارد، انجام %  100و بيكربنات درKT/V     در

گرديد آغاز استان دياليز بخشهاي از تعداي
. و ارائه به معاونت درمان طراحی و در اختيار مراکز قرار داده شد    

.تعداي از بخشهاي دياليز استان آغاز گرديدجهت آموزش به بيمار به منظور شناخت و درک  KT/Vدر ادامه فرم نمودار   
جهت آموزش به بيمار به منظور     KT/Vدر ادامه فرم نمودار •

ش تر اري ت ق از رك شناخت

م

 .از موقعيت بيماری ترسيم شد     
 .شناخت و درك از موقعيت بيماري ترسيم شد 







   KT/Vنمونه اي از                              
بندر تركمن) ره(بيمار دياليزي بيمارستان امام خميني 
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  86قبل و بعد از دياليز مرداد    BUNنمودار 

ا گا5ا گ آذ آذر گرگان5بيمارستان

٢٨/٢٠= حد انتظار



  86قبل و بعد از دياليز مرداد    BUNنمودار 

اكرمبيمارستان رسول كالله)ص(حضرت كالله)ص(حضرت رسول اكرمبيمارستان

انتظار ٨١/١۵=حد ٨١/١۵=حد انتظار



86قبل و بعد از دياليز مرداد   BUNنمودار 

ال ا ا ك)(ا ك كردكوي)ع(بيمارستان امير المومنين 

انتظار ١٨=حد ١٨=حد انتظار



 86قبل و بعد از دياليز مرداد   BUNمودار ن

قائم آباد)عج(بيمارستان علي علي آباد)عج(بيمارستان قائم

١٩/٢انتظا ١٩/٢٠=حد انتظار



  86قبل و بعد از دياليز مرداد    BUNنمودار 

ا گا ط شهيد مطهري گنبدبيمارستان ش

٨۴/١۵=حد انتظارظ



  86قبل و بعد از دياليز مرداد    BUNنمودار 

خ ا ا ا ك)(ا ت بندر تركمن)ره(بيمارستان امام خميني

۶۵/١٣=حد انتظار



مداخالت                                                       
نبودن بيمار high riskانتخاب صافی بزرگتر در صورت  -١
افزايش زمان دياليز -٢
ز٣ ال ا ف ا ت ش افزا افزايش تعداد دفعات دياليز-٣
)برابر وزن بدن ۴( افزايش دور پمپ –۴
)ميرساند  ٨٠٠فلوی محلول را تا (   high fluxترجيحًا استفاده از صافی –۵
ينتوصيه به رژيم پر پروتئين–۶ پرو پر رژيم ب ي و
)ساعته ٢۴حجم ادرار + مايعات در روز    cc ٧٠٠تا  ۵٠٠ميزان توصيه شده ( محدوديت مايعات –٧
نمونه گيری صحيح خون –٨

دياليز از بيمارcc٣قبل دست وريدی يا شريان الين از ساده لوله در خون نمونه

روش صحيح

نمونه خون در لوله ساده از الين شريانی يا وريدی دست بيمارcc٣ :قبل از دياليز

گذاشته و سپس ۵٠ثانيه دور پمپ را روی  ٣٠دقيقه آخر دياليز ابتدا حدود  ۵در حدود  :بعد از دياليز   
.در لوله ، نمونه دريافت می شود cc٣را قطع نموده و بالفاصله از الين شريانی به اندازهپمپدور     پور زپ ب ی ري ين ز ب و و ع ور ی ري و و ر

 



87و فروردين 86قبل و بعد از دياليز مرداد  BUNنمودار مقايسه اي  
  

درماني آموزشي گرگان5مركز آذر آذر گرگان5مركز آموزشي درماني

٢/٣٣% ٩/٣٣%



87و فروردين 86قبل و بعد از دياليز مرداد  BUNنمودار مقايسه اي  
  

اكرم رسول حضرت كالله)ص(بيمارستان كالله)ص(بيمارستان حضرت رسول اكرم

٨/٢۶%
۴/٢٩%



87و فروردين 86قبل و بعد از دياليز مرداد  BUNنمودار مقايسه اي  

ال ا ا ك)(ا ك كردكوي)ع(بيمارستان امير المومنين

۶/۴٣% ٢/٣۵%



87و فروردين 86قبل و بعد از دياليز مرداد  BUNنمودار مقايسه اي  

قائم آباد)عج(بيمارستان علي علي آباد)عج(بيمارستان قائم

٨/۴٢% / ٢%
٢/۴٢%



87و فروردين 86قبل و بعد از دياليز مرداد  BUNنمودار مقايسه اي  

گنبد مطهري شهيد بيمارستان بيمارستان شهيد مطهري گنبد    

١/۴٨%٩/۴٢%



87و فروردين 86قبل و بعد از دياليز مرداد  BUNنمودار مقايسه اي  

خمين امام تركمن)ره(بيمارستان بندر بندر تركمن)ره(بيمارستان امام خميني

٣/۴٣%٩/۵٢
%





ا ش جه ت از تشك با
واحد بيماران خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان

با تشكر از توجه شما   


