• ً
ثالثا :اإمدادات الغ�صيل الربيت�ين:
•�ستقوم ال�س ��ركة باإي�س ��ال الإمدادات اإىل منزلك من �سوائل
الغ�سيل الربيتوين اليومية خالل اأ�سبوع التدريب اخلا�ص بك.
•املر�سى املتواجدين يف مدينة الريا�ص �سوف يتلقون اإمدادات
الغ�سيل الربيتوين كل �سهرين.
•املر�س ��ى من خارج مدينة الريا�ص �س ��وف يتلق ��ون اإمدادات
الغ�سيل الربيتوين كل � 3سهور.
•يقع على عاتق املري�ص التاأكد من عدم نفاذ اإمدادات الغ�سيل
الربيتوين.
•ُيطل ��ب م ��ن املري� ��ص اإب ��الغ الوحدة عندم ��ا تك ��ون اإمدادات
الغ�سيل الربيتوين لديه كافية ملدة اأ�سبوعني فقط.
•يجب على املر�س ��ى الذين يرغبون الذه ��اب يف اإجازة خارج
اململكة اإبالغ وحدة الغ�س ��يل الربيتوين قبل  3اأ�سهر من موعد
ال�سفر لتنظيم عملية ت�سليم اإمدادات الغ�سيل يف اخلارج.
•يوج ��د هن ��اك ممر�ص/ممر�س ��ة مناوب ��ة متاح ��ة يف جميع
الأوق ��ات عن طريق الهات ��ف  0114647272ثم طلب البيجر
 46034كم ��ا يوج ��د خ ��ط مبا�س ��ر خ ��الل �س ��اعات ال ��دوام
 01146423774من ال�س ��اعة � 07:30س ��باح و حتى ال�س ��اعة
م�ساء.
ً 05:00

غسيل الكلى البريتوني
Peritoneal Dialysis

 1435هـ2014/م

ما هو غ�سيل الكلى الربيتوين؟
•غ�س ��يل الكلى الربيتوين هو عالج ُي�س ��تخدم للمر�ض ��ى الذين
يعان ��ون م ��ن �أمرا� ��ض الكل ��ى املزمنة ،ويت ��م فيه ا�س ��تخدام
التجوي ��ف الربيت ��وين يف بطن املري�ض لإج ��راء عملية تبادل
لل�س ��وائل وامل ��واد الذائب ��ة كاليوري ��ا واجللوك ��وز والألبيومني
واجلزيئات ال�صغرية الأخرى وا�ستخراجها من الدم.
• ُي�ستخدم غ�سيل الكلى الربيتوين كبديل لغ�سيل الكلى فهو �أقل
تكلف ��ة مع ميزة القدرة على �إجراء هذا النوع من الغ�س ��يل يف
املنزل ب�شكل طبيعي دون زيارة من�ش�أة طبية كما �أنه ال يحتاج
�إىل �أي �أجهزة �إ�ض ��افية ،لكن من م�ضاعفاته ال�شائعة العدوى
وااللتهابات ب�سبب وجود الأنبوب ب�شكل دائم يف البطن.
•كل من الغ�س ��يل الربيتوين والغ�س ��يل الدموي مت�س ��اويان من
ناحية الكفاءة يف التخل�ص من ال�سموم.
•يتم �إدخال حملول الغ�س ��يل الربيت ��وين من خالل �أنبوب دائم
يف البطن ومن ثم �إخراج ال�سوئل املتبادلة �إىل كي�س فارغ.
•قبل البدء يف غ�سيل الكلى الربيتوين �سيتم �إدخال ق�سطرة يف
جتويف البطن.

ما هي التح�ضريات للغ�سيل الربيتوين؟
�أو ًال  :عملية و�ضع ق�سطرة يف جتويف البطن:
•قبل يوم العملية يجب عليك اال�ستحمام بال�صابون املق ّدم لك
من امل�ست�شفى.
•�سيتم �إعطا�ؤك مل ّين ًا لإفراغ �أمعائك وللوقاية من الإم�ساك.
•�س ��وف يتم �إدخالك �إىل امل�ست�شفى لب�ضعة �أيام لهذا الإجراء
الذي �س ��يتم يف غرفة العمليات �أو قد ت�أتي �إىل وحدة جراحة
الي ��وم الواحد يف ال�ص ��باح املحدد لك لإج ��راء العملية ونحن
�سوف نبلغك �إذا كان هذا هو احلال.
•�س ��وف يتم �إخراجك للمنزل بعد عملية و�ض ��ع الق�س ��طرة �إذا
كنت يف و�ضع جيد.
•بع ��د االنتهاء من العملية قد يكون لديك �أمل معتدل يف البطن
وت�ستطيع �أخذ م�سكنات لهذا االمل.
•�سيكون لديك �ضماد على اجلرح ويجب عليك عدم اال�ستحمام
ملدة � 3أ�سابيع ،وخالل هذا الوقت ميكنك ا�ستخدام الإ�سفنج
�أو املنا�شف لال�ستحمام فقط.
•�س ��وف يق ��وم املمر�ض/املمر�ض ��ة ب�إعالم ��ك كيفي ��ة القي ��ام
بالتغيري على مكان الق�س ��طرة اخلا�صة بك بعد � 3أ�سابيع من
موعد العملية.
•عند خروجك من امل�ست�شفى حافظ على �أخذ الدواء املو�صوف
للأمعاء كل يوم للوقاية من الإم�ساك وهذا �أمر مهم جد ًا.
•عن ��د خروجك للمن ��زل علي ��ك مبراقبة عالم ��ات النزيف �أو
الت�س ��رب من خ�ل�ال ال�ض ��ماد املوج ��ود على البط ��ن وعليك
ا�س ��تدعاء وحدة غ�س ��يل الكلى الربيتوين �إن وجدت مثل هذه
العالمات.

•�س ��وف يق ��وم املمر�ض/املمر�ض ��ة ب�إعطائك موعد ًا حل�ض ��ور
وحدة غ�س ��يل الكلى الربيتوين بعد �أ�س ��بوع م ��ن خروجك من
امل�ست�ش ��فى ،ويف يوم املوعد �س ��وف يقوم املمر�ض/املمر�ض ��ة
بالتغيري على مكان ال�ض ��ماد وفح�ص عمل ق�س ��طرة الغ�س ��يل
الربيتوين.
•�س ��وف ُيطل ��ب من ��ك الع ��ودة يف الأ�س ��بوع ال ��ذي يلي ��ه لنف�س
الإجراء.

ثاني ًا :التدريب:

•يف الأ�سبوع الثالث �سوف تُعطى تاريخ التدريب اخلا�ص بك.
•ي�س ��تغرق تدريب غ�سيل الكلى الربيتوين � 5أيام من الأحد �إىل
اخلمي�س من ال�ساعة � 08:00صباح ًا حتى  04:30م�سا ًء.
•من املهم احل�ضور يف الوقت املحدد.
•يت ��م التدريب عن طريق املمر�ض/املمر�ض ��ة ويكون يف وحدة
غ�سيل الكلى الربيتوين.
•�س ��وف يق ��وم الطبي ��ب مبراجعة الأدوية اخلا�ص ��ة ب ��ك �أثناء
التدريب.
•بع ��د االنتهاء م ��ن التدريب �س ��يتم �إعط ��ا�ؤك موع ��د ًا للعودة
للعيادة بعد �أ�سبوعني وذلك للمراجعة.
•بعد هذا املوعد �س ��تكون مواعيدك الروتينية الأخرى للعيادة
من � 6-4أ�سابيع.

