
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

الُكلى على تعمل الُكلى على استخراج الفضالت من الدَّم وتحويلها إلى بول؛ وعندما تضُعف ُقدرة 
القيام بهذه الوظيفة، تتراكم الفضالُت وتُشك ُِّل تهديداً لحياة اإلنسان ،وعندها قد يلجأ الطبيب 

 .إلجراء غسيل كلوي أو زراعة للكلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويقوم الطبيب باختيار النوع ،يوجد نوعان للغسيل الكلوي هما الغسيل الدموي والغسيل البريتوني 

عليه االلتزام  الدموي فإذا تقرر للمريض إجراء الغسيل الكلوي،حالة المريض الصحية المناسب حسب 

 :بالنصائح التالية

 . في وقت مبكر تفاديًا لحدوث مضاعفات الغسيل أو الزراعةاتخاذ قرار  .1

 لعمل الوصلةينبغي التنسيق مباشرة مع قسم األوعية الدموية  الدمويعند اختيار الغسيل  .2

 .أشهر 6بـ  الدمويقبل بدء الغسيل  ال من خاللهيسي سيتم الغتال

 . الحرص على أخذ لقاح فيروس الكبد الوبائي ب .3

الحفاظ على مستوى السكر وضغط الدم ضمن الحدود الطبيعية وذلك عن  .4

طريق االنتظام في أخذ جرعات اإلنسولين وأقراص عالج الضغط في 

 .مواعيدها

 

 

 الكلوي الدموي بالغسيل نصائح قبل البدء
Instructions Before Hemodialysis 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي
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حضور جلسات الغسيل في المواعيد المحددة بانتظام وعدم  المهممن  .5

ألن لكل مريض موعد غسيل محدد وتأخر أحد  التغيب مهما كان األمر

 .المرضى سيؤدي لتأخير البقية 

اإلفراط في  االلتزام بكمية السوائل التي يحددها الطبيب خالل اليوم حيث أن .6

  .مما يعيق التنفس يؤدي إلى تراكمها داخل الجسم شرب السوائل

 
وذلك بهدف تقليل التغذية  ةأخصائيالتي تضعها غذائية الحمية االلتزام بال .7

محتوى الصوديوم ،البوتاسيوم، الفوسفور ،الكالسيوم والبروتين بحيث 

تتناسب مع الوضع الصحي للمريض خالل مرحلة الغسيل الكلوي وتجنبه 

  .الوقوع في مضاعفات صحية

 فالرياضة بانتظام أو على األقل الحركة لمدة نص ةممارسمن الضروري  .8

  .اساعة يوميً 

 .أو مسكنات أو أعشاب إال باستشارة طبيب الكلى ةأي أدوي عدم تناول .9

إجراء تحليل طلب من المريض شهريًا سيُ بعد البدء في الغسيل الدموي  .11

م الصوديوم والبوتاسيوم والهيموجلوبين في الد ةللتأكد من أن نسب  دم

  .تهصح في الحدود الطبيعية المسموح بها حيث أن أي زيادة أو نقصان لها تأثير سلبي على

في بداية ونهاية كل جلسة غسيل سُيطلب من المريض الوقوف على   .11

قبل بدء الغسيل والسوائل التي السوائل التي تناولها  ةلتقييم كمي الميزان

 .الجسملمنع احتباس السوائل داخل  فقدها مع الغسيل
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