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Αφιερωμζνο
ε όςουσ αγαποφν και τιμοφν το αγακό τθσ ηωισ
 αυτοφσ που ζμακαν να κοιτοφν τα άςτρα και να αναηθτοφν
μζρεσ δικαιοςφνθσ
ε όλουσ ποφ ςτζκονται με ςυνζπεια δίπλα ςτον άνκρωπο
που ςτερείται το αγακό τθσ υγείασ
’ αυτοφσ ποφ ςυνεχίηουν να βαδίηουν με αξιοπρζπεια ακόμθ
κι όταν ο δρόμοσ γεμίςει εμπόδια
Με τθν ευχι να βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ τθσ καινοφργιασ
ηωισ που ξεκινά με τθν αιμοκάκαρςθ

Θ ςυγγραφι ζγινε με τθ ςυμμετοχι του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ
και των προϊςτάμενων του Νεφρολογικοφ τμιματοσ, Μ. Ψωμά και Π.
Καλλιάνθ.

2

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ςελ
ΝΕΦΑ - ΓΕΝΙΚΑ
4
ΝΕΦΙΚΘ ΑΝΕΡΑΚΕΙΑ / ΝΕΦΙΚΘ ΝΟΣΟΣ
5
ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΙΚΘΣ ΝΟΣΟΥ
6
ΧΟΝΙΑ ΝΕΦΙΚΘ ΝΟΣΟΣ (ΧΟΝΙΑ ΝΕΦΙΚΘ ΑΝΕΡΑΚΕΙΑ)
7
ΕΧΩ ΝΕΦΙΚΘ ΝΟΣΟ (ΑΝΕΡΑΚΕΙΑ) - ΘΑ ΞΕΚΙΝΘΣΩ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘ 7
Τι είναι θ αιμοκάκαρςθ
7
Ρροςωπικό, αίκουςα, εξοπλιςμόσ πρόγραμμα, δόςθ τθσ ΑΜΚ
7
Θ υπεφκυνθ νοςθλεφτρια
10
Υποταςικό επειςόδιο κατά τθν ΑΜΚ
11
Υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ
12
Υποχρεϊςεισ του αιμοκακαιρόμενου
12
Διαδικαςία τθσ ΑΜΚ
13
Ρροετοιμαςία για τθν ΑΜΚ – αγγειακι προςπζλαςθ
15
Φίςτουλα και μόςχευμα
16
Μόνιμοσ κεντρικόσ κακετιρασ αιμοκάκαρςθσ
16
ΔΙΑΤΟΦΘ
18
Διατροφι ςτθ ΧΝΝ, πριν τθν αιμοκάκαρςθ
18
Διατροφι κατά τθν ΑΜΚ
20
ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΑΜΚ
21
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΚΑΙ ΦΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΟΜΕΝΟΥ
24
Κλινικόσ και Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ
24
Εμβολιαςμόσ – Ρρόλθψθ λοιμϊξεων
25
Γενικά μζτρα πρόλθψθσ μετάδοςθσ πακογόνων και κανόνεσ
25
υγιεινισ, που πρζπει να εφαρμόηονται ςτισ μονάδεσ ΑΜΚ κατά
τθν ΕΝΕ
ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΘ
26
ΑΛΛΑΓΘ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΘΣ ΝΕΦΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 27
Αδρι ςφγκριςθ αιμοκάκαρςθσ – περιτοναϊκισ κάκαρςθσ
28

3

ΝΕΦΡΑ: ΓΕΝΙΚΑ

Εικόνα 1. Σο ουροποιθτικό ςφςτθμα αποτελείται από τα νεφρά, τουσ
ουρθτιρεσ, τθν ουροδόχο κφςτθ και τθν ουρικρα. Σα νεφρά
παράγουν τα οφρα που με τουσ ουρθτιρεσ οδθγοφνται ςτθν
ουροδόχο κφςτθ. Όταν θ ουροδόχοσ κφςτθ είναι ςχεδόν γεμάτθ
αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να ουριςουμε. Σότε απομακρφνονται τα
οφρα από τον οργανιςμό μζςω τθσ ουρικρασ
Τα νεφρά είναι πολφ ςθμαντικό όργανο.
 Κακαρίηουν το αίμα από τισ τοξικζσ ουςίεσ ποφ παράγει ο
μεταβολιςμόσ των τροφϊν. Αποβάλλουν επίςθσ κάποια φάρμακα
 Αποβάλλουν το νερό που περιςςεφει
 υκμίηουν τθ ςυγκζντρωςθ ςτο αίμα κάποιων ουςιϊν που είναι
βαςικζσ για τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ (π.χ. νάτριο, κάλιο, αςβζςτιο,
διττανκρακικά κ.α.)
 Διατθροφν ςτακερό περιβάλλον για τθν λειτουργία τθσ καρδιάσ
και του εγκεφάλου


Ραράγουν ορμόνεσ για τθν διατιρθςθ του αιματοκρίτθ, τθσ
πίεςθσ, τθσ αντοχισ των οςτϊν και τθσ ομαλισ ανάπτυξθσ του
οργανιςμοφ (αφξθςθ του φψουσ) ςτα παιδιά
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ΝΕΦΡΙΚΘ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ / ΝΕΦΡΙΚΘ ΝΟΟ
Θ νεφρικι νόςοσ διακρίνεται χονδρικά ςε χρόνια νεφρικι νόςο και
οξεία νεφρικι βλάβθ.
Τθ χρόνια νεφρικι νόςο τθ ςυμβολίηουμε με τθ ςυντομογραφία ΧΝΝ
και παλιότερα τθν ονομάηαμε χρόνια νεφρικι ανεπάρκεια και τθ
ςυμβολίηαμε με τθ ςυντομογραφία ΧΝΑ.
Τθν οξεία νεφρικι βλάβθ τθ ςυμβολίηουμε με τθ ςυντομογραφία ΟΝΒ
και παλιότερα τθν ονομάηαμε οξεία νεφρικι ανεπάρκεια και τθ
ςυμβολίηαμε με τθ ςυντομογραφία ΟΝΑ.
Και ςτθ ΧΝΝ και ςτθ ΟΝΒ ζχουμε βλάβθ ςτθ λειτουργία των νεφρϊν θ
οποία μπορεί να οφείλεται είτε (α) ςε βλάβθ του νεφρικοφ ιςτοφ, είτε
(β) ςε βλάβθ των ουρθτιρων, τθσ ουροδόχου κφςτεωσ, τθσ ουρικρασ
είτε (γ) ςε αφυδάτωςθ. Μόνο οι αιτίεσ που οφείλονται ςε βλάβθ του
νεφρικοφ ιςτοφ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν από νεφρολόγο και μόνο
αυτζσ είναι πικανό να οδθγιςουν ςε μεκόδουσ υποκατάςταςθσ τθσ
νεφρικισ λειτουργίασ. Στισ πακιςεισ με τισ οποίεσ αςχολείται ο
νεφρολόγοσ (οι οποίεσ λζγονται νεφροπάκειεσ) θ βλάβθ αφορά και τα
δφο νεφρά.
Οι αιτίεσ τθσ ΧΝΝ και οι αιτίεσ τθσ ΟΝΒ είναι ποικίλεσ. Στο παρόν
κεφάλαιο κα αςχολθκοφμε με τθν ΧΝΝ.
Οι κφριεσ αιτίεσ τθσ ΧΝΝ είναι
 Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ


Θ αρτθριακι υπζρταςθ

 Οι ςπειραματονεφρίτιδεσ
 Οι κλθρονομοφμενεσ πακιςεισ (π.χ. πολυκυςτικι νόςοσ των
νεφρϊν)
 Θ χρόνια χριςθ ςε παυςίπονα τα οποία επίςθμα ονομάηονται
«μθ ςτεροειδι αντιφλεγμονϊδθ φάρμακα (ςυντομογραφία:
ΜΣΑΦ ι NSAIDs)
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Θ ΧΝΝ ζχει πζντε ςτάδια (ςτάδιο 1, ςτάδιο 2, ςτάδιο 3, ςτάδιο 4, ςτάδιο
5). Μόνο ςτο τελικό ςτάδιο χρειάηεται υποκατάςταςθ τθσ νεφρικισ
λειτουργίασ

ΔΕΙΚΣΕ ΝΕΦΡΙΚΘ ΝΟΟΤ

Πταν λζμε υποκατάςταςθ νεφρικισ λειτουργίασ εννοοφμε ότι
κάποια μζκοδοσ υποκακιςτά τθ λειτουργία (κάνει τθ λειτουργία)
των νεφρϊν. Θ μζκοδοσ αυτι μπορεί να είναι είτε θ αιμοκάκαρςθ,
είτε θ περιτοναϊκι κάκαρςθ, είτε θ μεταμόςχευςθ νεφροφ (ςτο
παρόν φυλλάδιο κα περιοριςτοφμε ςτθν αιμοκάκαρςθ).
Λευκωματουρία: Φυςιολογικά δεν πρζπει να υπάρχει λεφκωμα ςτα
οφρα. Πταν υπάρχει λεφκωμα, ζχουμε δθλαδι λευκωματουρία, ζχουμε
νεφρικι νόςο.
Αιματουρία: Φυςιολογικά δεν πρζπει να υπάρχει αίμα ςτα οφρα. Αν
υπάρχει αίμα ςτα οφρα και προζρχεται από το νεφρικό ιςτό (όχι από
τουσ ουρθτιρεσ ι από τθν ουροδόχο κφςτθ) τότε ζχουμε νεφρικι νόςο.
Ρυουρία: Φυςιολογικά δεν πρζπει να υπάρχουν πυοςφαίρια ςτα οφρα
Κρεατινίνθ οροφ (διεκνισ ςυμβολιςμόσ: Cr): Φυςιολογικά θ κρεατινίνθ
για ζνα μζςο περιπατθτικό ενιλικα είναι 0,7 mg/dL – 1,2mg/dL.
Αυξθμζνεσ τιμζσ δθλϊνουν νεφρικι νόςο. Ωςτόςο και θ αφξθςθ τθσ
τιμισ μζςα ςτα φυςιολογικά όρια μπορεί να δθλϊνει νεφρικι νόςο. Για
παράδειγμα εάν κάποιοσ ζχει κρεατινίνθ 0,7 mg/dL και αυξθκεί ςε 1
mg/dL ζχουμε νεφρικι νόςο.
Ρακολογικι μορφολογία νεφρϊν ςτο υπερθχογράφθμμα
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πειραματονεφρίτιδεσ: είναι μια ομάδα νοςθμάτων του νεφρικοφ
ιςτοφ που οφείλονται ςε διάφορα αίτια. Θ διάγνωςθ γίνεται με
βιοψία νεφροφ. Συχνά, ιδιαίτερα όταν θ διάγνωςθ γίνει εγκαίρωσ,
κεραπεφονται με ειδικά φάρμακα. Κάποιεσ φορζσ απλϊσ
επιβραδφνεται ο ρυκμόσ καταςτροφισ των νεφρϊν αλλά τελικά ο
αςκενισ καταλιγει ςε τελικό ςτάδιο νεφρικισ νόςου και ςε
κεραπεία υποκατάςταςθσ τθσ νεφρικισ λειτουργίασ
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΘ ΝΟΟ (ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΘ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ)
Ζχω νεφρικι νόςο (ανεπάρκεια)
κα ξεκινιςω αιμοκάκαρςθ
Πταν κάποιοσ φτάςει ςτο προ τελικό (ςτάδιο 4) και ςτο τελικό (ςτάδιο
5) ςτάδιο νεφρικισ νόςου ζχει επθρεαςτεί ςοβαρά θ νεφρικι
λειτουργία. Δθλαδι τα νεφρά δεν εκτελοφν επαρκϊσ τισ λειτουργίεσ
που προαναφζραμε. Ρροβλιματα ςτθ λειτουργία των νεφρϊν και οι
αντίςτοιχεσ ςυνζπειεσ ςτο ςϊμα μασ φαίνονται ςτον πίνακα 1.
Στα 4 και 5 ςτάδια ΧΝΝ, ακόμθ και μετά τθν ζνταξθ ςε κεραπεία
υποκατάςταςθσ τθσ νεφρικισ λειτουργίασ θ δίαιτα ζχει ςθμαντικό ρόλο
ςτθ διατιρθςθ καλισ υγείασ και καλισ φυςικισ κατάςταςθσ και μειϊνει
τθν ανάγκθ για φάρμακα. Επίςθσ βοθκά ςτθ ρφκμιςθ τθσ αρτθριακισ
πίεςθσ, ςυμβάλλει ςτθν μικρότερθ κατακράτθςθ υγρϊν, προςτατεφει τα
αγγεία από απόφραξθ και το ςϊμα από αναπθρία. Σθμαντικι είναι
επίςθσ θ παρακολοφκθςθ από ειδικό νεφρολόγο ο οποίοσ εκτόσ από τθ
δίαιτα κα δϊςει και ςυγκεκριμζνα φάρμακα ανάλογα με τθν περίςταςθ
και τα οποία επίςθσ είναι ςθμαντικά.
Σι είναι θ αιμοκάκαρςθ (ςυντομογραφία: ΑΜΚ);
Αιμοκάκαρςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία παίρνουμε το αίμα του
αρκενοφσ, το περνάμε από ζνα φίλτρο που το κακαρίηει και το
επιςτρζφουμε κακαρό ςτον άρρωςτο.
Προςωπικό, αίκουςα, εξοπλιςμόσ, πρόγραμμα, δόςθ τθσ ΑΜΚ
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Θ αιμοκάκαρςθ διεξάγεται ςε ειδικι αίκουςα όπου υπάρχουν τα ειδικά
μθχανιματα τθσ κάκαρςθσ και τα κρεβάτια ι οι πολυκρόνεσ, όπου κα
κακίςει ι κα ξαπλϊςει ο αιμοκακαιρόμενοσ.
Στθν αίκουςα
αιμοκάκαρςθσ, εκτόσ από τα μθχανιματα, υπάρχει θ ηωντανι,
επαγγελματικι, οικεία και φιλικι παρουςία τθσ νοςθλεφτριασ και του
νοςθλευτι.
Σο αίμα κακαρίηεται από το φίλτρο

Εικόνα 2. Αιμοκάκαρςθ
Για τθν διεξαγωγι αιμοκάκαρςθσ χρειάηεται θ αρμονικι ςυνεργαςία
αιμοκακαιρόμενου – νοςθλεφτριασ – μθχανιματοσ. Το μθχάνθμα
ςυνδζεται με ζνα φίλτρο που κακαρίηει το αίμα. Το αίμα του
αιμοκακαιρόμενου φτάνει ςτο φίλτρο μζςω των γραμμϊν του φίλτρου.
Οι γραμμζσ ςυνδζονται απ’ ευκείασ με τισ βελόνεσ αιμοκάκαρςθσ που
τοποκετοφνται ςτθν αγγειακι προςπζλαςθ (βλ εικ. 2, 3Β, 4).
Θ αιμοκάκαρςθ γίνεται 3 φορζσ τθν εβδομάδα και διαρκεί τουλάχιςτον
4 ϊρεσ. Οι παράμετροι τθσ ςυνεδρίασ αιμοκάκαρςθσ διαφζρουν από
αιμοκακαιρόμενο ςε αιμοκακαιρόμενο ανάλογα με το ςωματικό βάροσ
και τθν διοφρθςθ που ζχει παραμείνει και αποδίδονται με τον όρο δόςθ
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αιμοκάκαρςθσ.
Θ δόςθ αιμοκάκαρςθσ κακορίηεται από τα
τετραγωνικά τθσ επιφάνειασ του φίλτρου, τα χαρακτθριςτικά του
φίλτρου, τθν διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ, τθν ροι του αίματοσ προσ το
φίλτρο, τθν ροι του διαλφματοσ, τθν δυνατότθτα τθσ αγγειακισ
προςπζλαςθσ.
Σχετικά με τθ δόςθ κάκαρςθσ θ Ελλθνικι Νεφρολογικι Εταιρεία (ΕΝΕ)
ζχει εκδϊςει τισ παρακάτω οδθγίεσ
 Θ διάρκεια και ι θ ςυχνότθτα τθσ αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει να
αυξάνει ςε αιμοκακαιρόμενουσ που παραμζνουν υπερταςικοί
παρά τθν μζγιςτθ απομάκρυνςθ των υγρϊν από τον οργανιςμό
τουσ.
 Αφξθςθ ςτο χρόνο και ι ςτθ ςυχνότθτα αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει
να εξετάηεται για αιμοκακαιρόμενουσ με ανεπαρκι ζλεγχο του
φωςφόρου ι με κακι κρζψθ.
Κάκε μονάδα αιμοκάκαρςθσ ζχει
 Μια προϊςταμζνθ ι ζνα προϊςτάμενο, το νοςθλευτικό
προςωπικό, το ιατρικό προςωπικό και το βοθκθτικό προςωπικό.
 Μια μονάδα κακαριςμοφ του νεροφ τθσ πόλθσ, το οποίο φτάνει
ςτο μθχάνθμα και αναμιγνφεται με το πυκνό διάλυμα ενόσ
δοχείου και μια ςκόνθ ςόδασ, με ςκοπό να δθμιουργθκεί το
τελικό διάλυμα αιμοκάκαρςθσ
 Αποκθκευτικό χϊρο για δοχεία του πυκνοφ διαλφματοσ και
ντουλάπια για τθν αποκικευςθ των υλικϊν (φίλτρα
αιμοκάκαρςθσ, βελόνεσ παρακζντθςθσ, φάρμακα κ.α. )
 Χϊρο για το διάλειμμα των νοςθλευτϊν, εξεταςτιριο, τα γραφεία
των γιατρϊν και τουαλζτα με χϊρο για φφλαξθ προςωπικϊν
αντικειμζνων των αιμοκακαιρόμενων.
 Ζνα επιπλζον δωμάτιο αιμοκάκαρςθσ ιδιαίτερο για τουσ
αιμοκακαιρόμενουσ με θπατίτιδα Β και ξεχωριςτι νοςθλεφτρια,
για τθν προςταςία των άλλων αιμοκακαιρόμενων.
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Θ Μονάδα λειτουργεί υπό τθν επιςτθμονικι ευκφνθ του διευκυντι
νεφρολόγου και τθν ςτενι ςυνεργαςία με τθν/τον προϊςτάμενο, τουσ
νοςθλευτζσ και τουσ γιατροφσ όλων των βακμίδων.
Για κάκε αιμοκακαιρόμενο υπάρχει ζνα τετράδιο, όπου αναγράφονται
οι ςυνκικεσ
τθσ ςυνεδρίασ αιμοκάκαρςθσ. Σε κάκε ςυνεδρία
καταγράφονται ςτοιχεία όπωσ οι παράμετροι του μθχανιματοσ, θ
ςφςταςθ του διαλφματοσ που χρθςιμοποιείται, το φίλτρο, τα φάρμακα,
οι ροζσ του αίματοσ και του διαλφματοσ, το βάροσ του
αιμοκακαιρόμενου ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ, το ξθρό
βάροσ (επικυμθτό βάροσ ςτο τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ – χωρίσ περίςςεια
υγρϊν), θ πίεςθ, το ςάκχαρο, τα προβλιματα που παρουςιάηονται και
οποιαδιποτε αξιόλογθ επιπλζον παρατιρθςθ.
Κάκε νοςθλευτισ /τρια αναλαμβάνει 3 αιμοκακαιρόμενουσ /
μθχανιματα ςτθν βάρδια, βάςει διάταξθσ για τθν αςφάλεια ςτθν
αιμοκάκαρςθ.
Θ υπεφκυνθ νοςθλεφτρια
Ενθμερϊνεται για τα πικανά προβλιματα που ζχουν προκφψει ςτον
αιμοκακαιρόμενο και ενθμερϊνει τον υπεφκυνο γιατρό τθσ Μονάδασ.
Στθ ςυνζχεια, αφοφ απολυμάνει το χζρι με τθν αγγειακι προςπζλαςθ,
κα παρακεντιςει τθ φίςτουλα και κα ςυνδζςει τισ γραμμζσ του αίματοσ
με το μθχάνθμα. Θα ρυκμίςει τισ παραμζτρουσ του μθχανιματοσ. Θα
μετριςει τθν πίεςθ και τισ ςφφξεισ, τθ γλυκόηθ (αν ο αιμοκακαιρόμενοσ
ζχει διαβιτθ) και κα καταγράψει τισ παραμζτρουσ ζναρξθσ λειτουργίασ.
Θα χορθγιςει φάρμακα όποτε αυτό χρειαςτεί. Κάκε ϊρα
επαναλαμβάνεται θ εκτίμθςθ του αιμοκακαιρόμενου και γίνεται εκ
νζου μζτρθςθ πίεςθσ και ςφφξεων. Στο τζλοσ οι βελόνεσ κα
απομακρυνκοφν και αποςτειρωμζνα τολφπια γάηασ κα τοποκετθκοφν
ςτα ςθμεία φλεβοκζντθςθσ. Θα μετρθκεί ξανά θ αρτθριακι πίεςθ και
εφόςον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα, ο αιμοκακαιρόμενοσ κα
ςθκωκεί από το κρεβάτι και κα ηυγιςτεί ξανά. Αν του ζχει «μείνει
βάροσ» ( το βάροσ πάνω από το ξθρό βάροσ), κα πρζπει να είναι πιο
προςεκτικόσ με τθν πρόςλθψθ νεροφ μζχρι τθν επόμενθ αιμοκάκαρςθ.
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Κατά τθν ςυνεδρία αιμοκάκαρςθσ ςυνικωσ όλα εξελίςςονται ομαλά και
ο αιμοκακαιρόμενοσ επιςτρζφει ςτο ςπίτι του. Σπανιότερα μπορεί να
ςυμβεί πτϊςθ τθσ πίεςθσ, κράμπεσ, ι ακόμα πιο ςπάνια αρρυκμία και
ςτθκάγχθ ςε αιμοκακαιρόμενουσ ποφ ζχουν πρόβλθμα με τθν καρδιά
τουσ ι/ και τα αγγεία τουσ και ςε αιμοκακαιρόμενουσ ποφ ‘’φζρνουν’’
πολφ βάροσ ανάμεςα ςτισ αιμοκακάρςεισ.
Υποταςικό επειςόδιο κατά τθν ΑΜΚ
Ρριν τθν πτϊςθ πίεςθσ κατά το υποταςικό επειςόδιο, ο
αιμοκακαιρόμενοσ ζχει κάποια ‘’περίεργα’’ ςυμπτϊματα ποφ μπορεί να
διαφζρουν από τον ζνα ςτον άλλο, αλλά με τον καιρό μακαίνουν να τα
αναγνωρίηουν ωσ επικείμενθ πτϊςθ πίεςθσ. Άλλοσ μπορεί να
παραπονεκεί για ηάλθ, κράμπα ι ναυτία ι για ταχυκαρδία, ι αρρυκμία,
ι για πόνο ςτθν κοιλιά ι για πόνο ςτο ςτικοσ, ι να ζχει εφίδρωςθ, ι
χαςμουρθτό ι αίςκθμα επιτακτικισ κζνωςθσ. Αν αυτά ςυμβοφν, ο
αιμοκακαιρόμενοσ τοποκετείται με τα πόδια ψθλά, διακόπτεται θ
αφυδάτωςθ, χορθγείται ορόσ ι και οξυγόνο και ο αιμοκακαιρόμενοσ
επανζρχεται ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ.
Οι οδθγίεσ τθσ Ελλθνικισ Νεφρολογικισ Εταιρείασ (ΕΝΕ) ςχετικά με τα
υποταςικά επειςόδια κατά τθν ΑΜΚ
 Θ κατάςταςθ τθσ καρδιάσ κα πρζπει να εκτιμάται ςε
αιμοκακαιρόμενουσ με ςυχνά υποταςικά επειςόδια.
 Θ λιψθ τροφισ κατά τθ διάρκεια ι πριν τθν αιμοκάκαρςθ κα
πρζπει να απαγορεφεται ςε αιμοκακαιρόμενουσ με ςυχνά
υποταςικά επειςόδια τθσ αιμοκάκαρςθσ. Σε αιμοκακαιρόμενουσ
με κακι διατροφι, οι αιμοδυναμικζσ επιδράςεισ τθσ λιψθσ
τροφισ κατά τθ διάρκεια τθσ αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει να
εξιςορροποφν με τθν ανάγκθ για κρζψθ τουσ.
 Ραράταςθ του χρόνου αιμοκάκαρςθσ ι αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ
των αιμοκακάρςεων κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπ’ όψιν
ςε περιπτϊςεισ αιμοκακαιρόμενων με ςυχνά υποταςικά
επειςόδια κατά τθν αιμοκάκαρςθ.
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 Αλλαγι μεκόδου από αιμοκάκαρςθ ςε περιτοναϊκι κάκαρςθ κα
πρζπει
κανείσ
να
τθ
ςκζφτεται
ςε
περιπτϊςεισ
αιμοκακαιρόμενων που παρά τισ παρεμβάςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ των υποταςικϊν επειςοδίων τθσ αιμοκάκαρςθσ, τα
επειςόδια αυτά δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν.
 Σε αιμοκακαιρόμενουσ με ςυχνά υποταςικά επειςόδια κατά τθν
αιμοκάκαρςθ, τα αντιυπερταςικά φάρμακα κα πρζπει να
δίδονται με πολφ προςοχι πριν τθν αιμοκάκαρςθ λαμβάνοντασ
υπ’ όψιν τθν φαρμακοδυναμικι τουσ.
Υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ
 Κόςμια ςυμπεριφορά
 Προςωπικι κακαριότθτα (ςϊμα, ροφχα, παποφτςια)
 Σιρθςθ των κανόνων μετάδοςθσ μικροβίων από άρρωςτο ςε
άρρωςτο
 Σιρθςθ των κανόνων αντιςθψίασ
 Σιρθςθ των κανόνων κακαριςμοφ – απολφμανςθσ του
μθχανιματοσ
 Άοκνθ παρακολοφκθςθ του αιμοκακαιρόμενου
Υποχρεϊςεισ του αιμοκακαιρόμενου
 Κόςμια ςυμπεριφορά
 Προςοχι και πεικαρχία ςτισ οδθγίεσ του γιατροφ και του
νοςθλευτι
 Πεικαρχία ςτισ διατροφικζσ οδθγίεσ, ςυνζπεια ςτθ λιψθ των
φαρμάκων και ςτθ διενζργεια διαγνωςτικϊν εξετάςεων
 Προςωπικι κακαριότθτα (ςϊμα, ροφχα, παποφτςια)
 Θ είςοδοσ ςτθν αίκουςα ΑΜΚ επιτρζπεται μόνο μετά τον
κακαριςμό και τθν ετοιμαςία του μθχανιματοσ και αφοφ ςασ
προςκαλζςει θ νοςθλεφτρια.
 Θα πρζπει να ζχετε ςαπουνίςει το χζρι μζςα ςτθ μονάδα, ϊςτε
να είςτε ζτοιμοσ.
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 Θα ηυγιςτείτε με προςοχι, κάκε φορά με τισ ίδιεσ ςυνκικεσ
(ροφχα - παποφτςια παρόμοιου βάρουσ) και ο νοςθλευτισ κα
ςθμειϊςει το βάροσ ςτο ατομικό ςασ τετράδιο.
 Πρζπει να προςζχετε τθν αγγειακι ςασ προςπζλαςθ «ςαν τα
μάτια ςασ»
 Θ βάρδια ςτθν οποία ανικει ο κάκε αιμοκακαιρόμενοσ (θμζρα
και ϊρα) κακϊσ και το μθχάνθμα κακορίηονται κατ’ αρχιν με
βάςθ τισ εκάςτοτε ΙΑΣΡΙΚΕ ανάγκεσ του αιμοκακαιρόμενου, τισ
δυνατότθτεσ του τμιματοσ και αν υπάρχει περικϊριο, με βάςθ
τισ κοινωνικζσ ιδιαιτερότθτεσ και τισ προτιμιςεισ του
αιμοκακαιρόμενου. Γι’ αυτό τόςο θ βάρδια όςο και το
μθχάνθμα δεν αποτελοφν κτιμα του αιμοκακαιρόμενου και
μποροφν να μεταβάλλονται ανάλογα με τισ περιςτάςεισ. Γενικά
καταβάλλεται προςπάκεια να μθν μεταβάλλονται ΑΛΛΑ ΣΟ
ΒΑΙΚΟ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΦΑΛΕΙΑ ΟΛΩΝ
ΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ
Διαδικαςία τθσ ΑΜΚ
Για να κακαρίηεται αποτελεςματικά το αίμα πρζπει
1. Να ζχουμε τρόπο ϊςτε να παίρνουμε το αίμα με μεγάλθ ροι,
δθλαδι να ζχει ο αιμοκακαιρόμενοσ εγκαίρωσ φτιάξει τθν
κατάλλθλθ αγγειακι προςπζλαςθ (φίςτουλα, βλ επόμενο
κεφάλαιο).
2. Ειδικζσ βελόνεσ φλεβοκζντθςεισ τισ αγγειακισ προςπζλαςθσ και
γραμμζσ (ςωλινεσ) που ςυνδζουν τισ βελόνεσ με το φίλτρο και
μζςω των οποίων οδθγείται το αίμα από τον άρρωςτο ςτο φίλτρο
και πίςω ξανά ςτον αιμοκακαιρόμενο
3. Να ζχουμε το κατάλλθλο φίλτρο για να κακαριςτεί το αίμα
4. Να ζχουμε ειδικά διαλφματα αλλά και άφκονο νερό πόλθσ που
το επεξεργαηόμαςτε κατάλλθλα (κακαρίηουμε) ςτισ μονάδεσ
ΑΜΚ. Το νερό πόλθσ αναμεμειγμζνο με τα διαλφματα αποτελεί το
τελικό διάλυμα και αυτό ζρχεται επίςθσ ςε επαφθ με το φίλτρο.
Μζςω του τελικοφ διαλφματοσ απομακρφνονται οι τοξικζσ ουςίεσ
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που το φίλτρο αφαιρεί (για κάκε αιμοκακαιρόμενο χρειάηονται
περίπου 120 λίτρα νερό πόλθσ για κάκε ςυνεδρία αιμοκάκαρςθσ)
5. Να περνάει το αίμα πολλζσ φορζσ από το φίλτρο κατά τθ
διάρκεια μιάσ ςυνεδρίασ αιμοκάκαρςθσ. Πςο αίμα παίρνουμε
πριν το φίλτρο κάκε λεπτό τόςο και επιςτρζφουμε ςτον
αιμοκακαιρόμενο το ίδιο λεπτό. Στισ 4 ϊρεσ ποφ το αίμα
ςτριφογυρίηει και περνά από το φίλτρο κα κακαρίςει από τισ
ϋϋουραιμικζσ τοξίνεσϋϋ, από το περίςςιο κάλιο και από ζνα μζροσ
του φωςφόρου. Το νερό που περιςςεφει κα απομακρυνκεί ςτο
διάλυμα και ο αιμοκακαιρόμενοσ κα επανζλκει ςτο τζλοσ τθσ
ςυνεδρίασ, ςτο λεγόμενο ‘’ξθρό βάροσ’’ του.
6. Να ζχουμε αντλίεσ που παίρνουν το αίμα από τον
αιμοκακαιρόμενο, το φζρνουν ςε επαφι με το φίλτρο και κατόπιν
το επιςτρζφουν ςτον άρρωςτο. Πλεσ αυτζσ οι αντλίεσ αποτελοφν
το μθχάνθμα τθσ αιμοκάκαρςθσ
7. Να ζχουμε αποχζτευςθ για να απομακρφνονται τα απόβλθτα
8. Να ζχουμε θπαρίνθ. Θ θπαρίνθ είναι αντιπθκτικό του αίματοσ
που χορθγείται ενφοφλεβίωσ κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίασ τθσ
αιμοκάκαρςθσ για να μθν πιξει το αίμα που βρίςκεται κάκε φορά
ζξω από τον ανκρϊπινο οργανιςμό
9. Να ζχουμε ηυγαριά. Ηυγίηοντασ τον ακενι ςτθν αρχι και ςτο
τζλοσ τθσ αιμοκάκαρςθσ γνωρίηουμε πόςα υγρά του περιςςεφουν
και πρζπει να του αφαιρεκοφν με το μθχάνθμα.
10. Να ζχει ο αιμοκακαιρόμενοσ πεικαρχία ςτο πρόγραμμα ΑΜΚ, ςτθ
διατροφι (φαγθτό, νερό, αλάτι), ςτθ λιψθ των φαρμάκων και ςτθ
διενζργεια των διαγνωςτικϊν εξετάςεων διότι ακόμθ και θ
καλφτερθ ΑΜΚ δεν είναι τζλεια
11. Ρριν τθν αποςφνδεςθ χορθγοφνται κατά περίςταςθ ενδοφλζβια
φάρμακα, όπωσ θ ερυκροποιθτίνθ για τθν αφξθςθ του
αιματοκρίτθ, θ βιταμίνθ D για τθν κεραπεία των οςτϊν και
καρνιτίνθ που βοθκά ςτθν διατιρθςθ του αιματοκρίτθ.
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Εικόνα 3. Σο αίμα από ςτθ φίςτουλα και ςτο μόςχευμα ζχει ροι
από τθν αρτθρία προσ τθ φλζβα. Θ βελόνα που παίρνει το αίμα
από τθ φίςτουλα τοποκετείται κοντά ςτθν αρτθρία και παίρνει
αίμα με μεγάλθ ροι (περίπου 250ml κάκε λεπτό). Θ βελόνα που
επιςτρζφει το αίμα ςτον άρρωςτο τοποκετείται μακριά από τθν
αρτθρία. Πάντωσ και οι δφο βελόνεσ τοποκετοφνται μακριά από
τθν αναςτόμωςθ (δθλ το ςθμείο που ζχουν ενωκεί οι αρτθρία με
τθ φλζβα). Επίςθσ και οι δφο βελόνεσ τοποκετοφνται ςτθ φλζβα.
Θ φλεβοκζντθςθ τθσ φίςτουλα και του μοςχεφματοσ γίνονται
μόνο με ςκοπό τθν αιμοκάκαρςθ και μόνο από εξειδικευμζνο
προςωπικό
Προετοιμαςία για τθν αιμοκάκαρςθ - αγγειακι προςπζλαςθ
Για τθν αιμοκάκαρςθ, είναι αναγκαία θ δθμιουργία αγγειακισ
προςπζλαςθσ (θ αγγειακι προςπζλαςθ μασ εξαςφαλίηει ότι μποροφμε
να παίρνουμε το αίμα του αιμοκακαιρόμενου με μεγάλθ ροι και να το
φζρνουμε ςε επαφι με το φίλτρο που το κακαρίηει – επίςθσ το
επιςτρζφουμε ςτον άρρωςτο με τθν ίδια μεγάλθ ροι). Υπάρχουν τρία
είδθ αγγειακισ προςπζλαςθσ: θ φίςτουλα, το μόςχευμα και ο μόνιμοσ
κεντρικόσ κακετιρασ αιμοκάκαρςθσ.
Θ φίςτουλα πρζπει να γίνει 6 μινεσ πριν τθν προβλεπόμενθ ζναρξθ
ΑΜΚ και θ τοποκζτθςθ μοςχεφματοσ περίπου 3-4 εβδομάδεσ προ τθσ
ζναρξθσ. Ο μόνιμοσ κεντρικόσ κακετιρασ αιμοκάκαρςθσ μπορεί να
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τοποκετθκεί ταυτόχρονα με τθν ζναρξθ τθσ
ΑΜΚ. Θ αγγειακι προςπζλαςθ είναι θ ηωι
του αιμοκακαιρόμενου.
Φίςτουλα και μόςχευμα
Θ φίςτουλα και το μόςχευμα τοποκετοφνται
ςυνικωσ ςτο άνω άκρο (καρπό, αγκϊνα,
βραχίονα) αλλά και ςτο κάτω άκρο.
Τοποκετοφνται από αγγειοχειρουργό με
τοπικι αναιςκθςία.

Εικόνα 4. Βελόνεσ
παρακζντθςθσ
φίςτουλασ και
μοςχεφματοσ

Για τθ δθμιουργία τθσ φίςτουλα ςυνδζεται μια αρτθρία με μια κοντινι
φλζβα (εικ. 3). Το περιςςότερο αίμα τθσ αρτθρίασ κατευκφνεται ςτθν
φλζβα και θ φλζβα με τον καιρό διογκϊνεται, αποκτά πιο ανκεκτικό και
ςτακερό τοίχωμα. Γίνεται κατάλλθλθ για να φλεβοκεντείται από τισ
βελόνεσ αιμοκάκαρςθσ και να δίνει το αίμα με αρκετι ροι ςτο
μθχάνθμα, ϊςτε να κακαίρεται επαρκϊσ. Οι περιςςότεροι
αιμοκακαιρόμενοι κα χρειαςτεί να κάνουν περιςςότερεσ από μια
φίςτουλα ςτθν ηωι τουσ, λόγω κρόμβωςθσ ι φλεγμονισ τθσ
προθγοφμενθσ.
Το μόςχευμα τοποκετείται από αγγειοχειρουργό ςε περίπτωςθ που τα
αγγεία του αρρϊςτου είναι ακατάλλθλα για να γίνει φίςτουλα. Είναι
ςυνκετικό ι βιολογικό και ςυνικωσ ζχει μικρότερθ διάρκεια ηωισ από
τθ φίςτουλα διότι είναι πιο εφκολο να κρομβωκεί ι να επιμολυνκεί
αφοφ είναι ξζνο ςϊμα. Μπορεί όμωσ να αρχίςει να φλεβοκεντείται πιο
ςφντομα από ότι θ φίςτουλα.
Το χζρι τθσ αγγειακισ προςπζλαςθσ δεν χρθςιμοποιείται για
αιμολθψία, για μζτρθςθ πίεςθσ, για περίδεςθ, για ςικωμα βάρουσ.
Ρροςτατεφεται από τραυματιςμοφσ, καταπόνθςθ και βαριά εργαςία.
Ελζγχεται μια φορά το χρόνο για ςτζνωςθ, επανακυκλοφορία ι
ανεφρυςμα.
Μόνιμοσ κεντρικόσ κακετιρασ αιμοκάκαρςθσ
Ο μόνιμοσ κεντρικόσ κακετιρασ αιμοκάκαρςθσ τοποκετείται ςτθ κζςθ
του προςωρινοφ (εικ 5) ςε κάποια μεγάλθ φλζβα ςυνθκζςτερα ςτθ
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ςφαγίτιδα αλλά και ςτθν υποκλείδιο
ι ςτθ μθριαία αρτθρία είτε δεξιά
(ςυνικωσ)
είτε
αριςτερά.
Ονομάηεται μόνιμοσ διότι μπορεί να
παραμείνει για ςχετικά μεγάλο
χρονικό διάςτθμα. Το ςθμείο
ειςόδου του κακετιρα ςτθ φλζβα
ςυνδζεται με τον κακετιρα μζςω
υποδόριασ ςιραγγασ. Δεν είναι
Εικόνα 5. Μόνιμοσ
δθλαδι ςε άμεςθ επαφι με το
ςφαγιτιδικόσ κακετιρασ
δζρμα ϊςτε να μειϊνεται ο κίνδυνοσ
αιμοκάκαρςθσ
επιμόλυνςθσ του κακετιρα. Ράντωσ
ο μόνιμοσ κεντρικόσ κακετιρασ
αιμοκάκαρςθσ ζχει ακόμθ μικρότερθ
διάρκεια ηωισ, μεγαλφτερο κίνδυνο
επιμόλυνςθσ
και
κρόμβωςθσ
και
μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ δυςλειτουργίασ
από όλα τα άλλα ιδθ αγγειακισ
προςπζλαςθσ. Καταφεφγουμε ςε αυτι τθ
λφςθ μόνο όταν δεν υπάρχει καμιά άλλθ.
Εικόνα 6. Προςωρινόσ
Σε περίπτωςθ που δεν γίνει ζγκαιρα θ ςφαγιτιδικόσ
αγγειακι προςπζλαςθ ι που θ προςπζλαςθ κακετιρασ
για κάποιο λόγο κρομβωκεί ι κρικεί αιμοκάκαρςθσ
ακατάλλθλθ, θ αιμοκάκαρςθ γίνεται με
τοποκζτθςθ προςωρινοφ κακετιρα (εικ 6) ςε μεγάλθ φλζβα ςτα πλάγια
του λαιμοφ (ςφαγίτιδα, υποκλείδιο φλζβα) ι ςτθν βουβωνικι περιοχι
(μθριαία φλζβα). Ο κακετιρασ αυτόσ κα παραμείνει μζχρι να
δθμιουργθκεί και ωριμάςει θ μόνιμθ αγγειακι προςπζλαςθ.
Θ φροντίδα τθσ αγγειακισ προςπζλαςθσ είναι προτεραιότθτα και για
τον αιμοκακαιρόμενο και για το προςωπικό τθσ μονάδασ. Θ ζκφραςθ
«τθ φίςτουλα ςαν τα μάτια ςου» δεν είναι υπερβολι, δεδομζνου ότι
ςχετίηεται με τθν ποιότθτα τθσ ςυνεδρίασ τθσ ΑΜΚ αλλά και με τθν
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ποιότθτα τθσ ΑΜΚ1 , με τθν ποιότθτα τθσ ηωισ του αιμοκακαιρόμενου
και του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, με τισ θμζρεσ νοςθλείασ, με
ςοβαρζσ λοιμϊξεισ, με αυτόματεσ ριξεισ και αιμορραγίεσ.
Θ φροντίδα τθσ αγγειακισ προςπζλαςθσ περιλαμβάνει:
 Σαποφνιςμα και ξζπλυμα με άφκονο νερό, του χεριοφ που φζρει
τθν προςπζλαςθ, άμεςα πριν τθν φλεβοκζντθςθ (μζςα ςτθν
Μονάδα, όχι ςτο ςπίτι). Το ςτζγνωμα γίνεται με ταμπονάριςμα
όχι ςκοφπιςμα.
 Απολφμανςθ τθσ περιοχισ από το νοςθλευτι με αντιςθπτικό (Το
ςυμβατικό πλφςιμο αφαιρεί το φυςικό ρφπο και θ αντιςθψία
απομακρφνει τα μικρόβια του δζρματοσ. Αν υπάρχει κεντρικι
γραμμι ι μόςχευμα επιβάλλεται μεγαλφτερθ φροντίδα για
αντιςθψία.)
 Ραρακζντθςθ από τθν/τον νοςθλευτι
 Ραραμονι
(για
τουλάχιςτον
6
ϊρεσ)
ςτερεωμζνων
αποςτειρωμζνων τολφπιων γάηασ
ςτα ςθμεία των
φλεβοκεντιςεων
 Εφαρμογι επικεμάτων αραιωμζνου χλιαροφ διαλφματοσ
αλουμινίου (τρείσ φορζσ τθν θμζρα με διάρκεια παραμονισ 15
Ο ςυνδυαςμόσ τθσ δίαιτασ, των φαρμάκων και τθσ παρακολοφκθςθσ
από νεφρολόγο μπορεί να επιβραδφνει τθν ζνταξθ ςε κεραπεία
υποκατάςταςθσ. Επίςθσ εξαςφαλίηει ότι ο αςκενισ κα είναι ςτθν
καλφτερθ γενικι κατάςταςθ όταν ενταχκεί, κα είναι ςωςτά
προετοιμαςμζνοσ και κα ενταχκεί ςτθ μζκοδο που είναι θ
καταλλθλότερθ με βάςθ τισ ανάγκεσ του και με βάςθ τισ προτιμιςεισ
του
λεπτϊν τθν φορά) αν υπάρχει εκχφμωςθ ι αιμάτωμα
ΔΙΑΣΡΟΦΘ
1

Υψθλι ποιότθτα ςυνεδρίασ ΑΜΚ: ςυνεδρία χωρίσ επιπλζον φλεβοκζντθςθ, με καλι ροι τθσ
προςπζλαςθσ προσ και από το μθχάνθμα, χωρίσ κρόμβουσ αίματοσ κατά τθν φλεβοκζντθςθ, χωρίσ
δυςκολία αιμόςταςθσ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ βελόνασ, χωρίσ αλλαγι ςωματικισ ι ςυναιςκθματικισ
κατάςταςθσ, χωρίσ υποταςικά, χωρίσ ναυτία ι ζμετο, χωρίσ ςυμπτϊματα από κάποιο ςφςτθμα.
Υψθλι ποιότθτα ΑΜΚ: αποτελεςματικόσ κακαριςμόσ του αίματοσ
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Διατροφι ςτθ ΧΝΝ, πριν τθν αιμοκάκαρςθ
Το πιο ςθμαντικό ςτθ δίαιτα για όλουσ τουσ αιμοκακαιρόμενουσ είναι
ο περιοριςμόσ του αλατιοφ (νατρίου), του νεροφ, και των τροφϊν ποφ
περιζχουν φϊςφορο. Για όςουσ αιμοκακαιρόμενουσ υποδείξει ο
νεφρολόγοσ είναι ςθμαντικόσ ο περιοριςμόσ των τροφϊν που
περιζχουν κάλιο.
Τα οφρα ςταδιακά μειϊνονται ςτθ ΧΝΝ και αυτά τα ςτοιχεία (νερό,

Εικόνα 7. Σο κάλιο βρίςκεται ςτα φροφτα, τα λαχανικά, τουσ ξθροφσ
καρποφσ, όςπρια, δθμθτριακά και αρτοπαραςκευάςματα ολικισ
αλζςεωσ, καλαςςινά, ψάρια, γαλακτοκομικά και το κρζασ. Όταν
περιςςεφει ςτον οργανιςμό, προκαλεί μοφδιαςμα ςε διάφορα
ςθμεία του ςϊματοσ, παράλυςθ (ζντονθ αδυναμία) των ποδιϊν
κακϊσ και κανατθφόρεσ αρρυκμίεσ. Σο κάλιο ςκοτϊνει πολλοφσ
αςκενείσ τθσ αιμοκάκαρςθσ κάκε χρόνο. Ο περιοριςμόσ του από
τθν τροφι προςτατεφει από ςοβαρζσ επιπλοκζσ, από αιφνίδιο
κάνατο και μειϊνει τισ ζκτακτεσ αιμοκακάρςεισ.
νάτριο, κάλιο, φϊςφοροσ) δεν μποροφν να αποβλθκοφν φυςιολογικά
με τα οφρα και τελικά λειτουργοφν ςαν δθλθτιρια για τθν καρδιά, τα
αγγεία και τα οςτά.
Ο φϊςφοροσ βρίςκεται ςτα γαλακτοκομικά, το κρζασ και τα καλαςςινά.
Δθμιουργεί προβλιματα ςτα αγγεία και τα οςτά που αρχικά δεν
φαίνονται. Τα προβλιματα είναι τόςο ςοβαρά, ποφ μπορεί να
οδθγιςουν ςε κατάγματα, οςτικοφσ πόνουσ, ζμφραγμα, ςε αδυναμία
19

για μεταμόςχευςθ, ςε βαςανιςτικό κνθςμό, ςε ζλκθ ςτο δζρμα και ςε
ακρωτθριαςμό.
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Διατροφι κατά τθν ΑΜΚ
Κατά τθν ςυνεδρία τθσ αιμοκάκαρςθσ, το μθχάνθμα ‘’κλζβει’’ λεφκωμα
από το αίμα και χρειάηεται κακθμερινι αναπλιρωςθ. Θ ςωςτι
διατροφι κατά τθν περίοδο τθσ αιμοκάκαρςθσ περιλαμβάνει τουσ
παρακάτω κανόνεσ
Απαγορεφεται το αλάτι αυςτθρά (βλ κεφ. Διατροφι ςτθ ΧΝΝ, πριν τθν
αιμοκάκαρςθ). Τρόφιμα όπωσ ελιζσ, φζτα, τυριά, κφβοι, κατεψυγμζνα,
αναψυκτικά, ζτοιμεσ ςάλτςεσ, περιζχουν αρκετι ποςότθτα αλατιοφ.
Ρεριορίηονται τα υγρά ϊςτε ανάμεςα ςτισ ςυνεδρίεσ ΑΜΚ να μθν
φζρνει ο αιμοκακαιρόμενοσ πάνω από 1,5 κιλό βάροσ. Θ υπερβολικι
αφξθςθ βάρουσ ανάμεςα ςτισ αιμοκακάρςεισ κουράηει πολφ τθν καρδιά
και με το πζραςμα των χρόνων θ καρδιά κάνει υπερτροφία και
ανεπάρκεια. Επίςθσ θ υπερβολικι αφξθςθ βάρουσ κα προκαλζςει κακι
ςυνεδρία, με υποταςικά επειςόδια, κράμπεσ, ζμετο και ζντονο αίςκθμα
κόπωςθσ τθν υπόλοιπθ θμζρα. Τα υποταςικά επειςόδια ςχετίηονται με
κρόμβωςθ τθσ φίςτουλασ ι του μοςχεφματοσ και με απϊλεια όραςθσ.
Ακόμθ όςο περιςςότερα και όςο ςοβαρότερα είναι τα υποταςικά
επειςόδια τόςο πιο γριγορα ο αιμοκακαιρόμενοσ παφει να ζχει οφρα.

Εικόνα 8. Σο αλάτι (νάτριο) ςτο φαγθτό προκαλεί δίψα και αυξάνει
τθν πρόςλθψθ νεροφ, με αποτζλεςμα να εμφανίηεται οίδθμα ςτα
πόδια, αυξθμζνθ πίεςθ, δυςκολία ςτο ζργο τθσ καρδιάσ και τελικά
κατακράτθςθ νεροφ ςτα πνευμόνια που προκαλεί δφςπνοια
(πνευμονικό οίδθμα). Πολφ αλάτι υπάρχει ςε όλεσ τισ
τυποποιθμζνεσ τροφζσ, ςτο τυρί ςτο ψωμί και ςτουσ κφβουσ. Αλάτι
ζχει και θ ςόδα.
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Για κάκε αιμοκακαιρόμενο, ορίηεται άλλο βάροσ ωσ επιτρεπόμενο
βάροσ, ανάλογα με το ςωματικό βάροσ, τθν κατάςταςθ τθσ καρδιάσ και
των αγγείων, τθν θλικία, τθν διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ, τθν ποιότθτα τθσ
αγγειακισ προςπζλαςθσ.
Επιβάλλεται θ κακθμερινι κατανάλωςθ λευκϊματοσ ςε μορφι κρζατοσ
χωρίσ λίποσ, ςε ποςότθτα περίπου μιασ μερίδασ εςτιατορίου (100-120
γρ περίπου / 1,2 γρ για κάκε κιλό ςωματικοφ βάρουσ). Ρροτεινόμενο
κρζασ είναι το κοτόπουλο χωρίσ δζρμα, θ γαλοποφλα, , το μοςχάρι, το
χοιρινό εφόςον αφαιρεκεί το λίποσ. Ρροτεινόμενοσ τρόποσ
μαγειρζματοσ είναι το βράςιμο και το ψιςιμο ςτο φοφρνο. Το αυγό ζχει
λεφκωμα αλλά ςε μικρι ποςότθτα ςε ςχζςθ με το κρζασ ( 1 αυγό =
περίπου 7-10 γραμμάρια λευκϊματοσ )
Αποφεφγονται τα φροφτα και τα ωμά λαχανικά ποφ περιζχουν πολφ
Κάλιο. Φροφτα με πολφ Κάλιο είναι θ μπανάνα, το πορτοκάλι, τα
κεράςια και τα ςταφφλια. Λαχανικά με επικίνδυνθ ποςότθτα Καλίου
είναι οι μπάμιεσ, ο αρακάσ, τα φαςολάκια, οι αγκινάρεσ, οι ντομάτεσ, οι
πατάτεσ. Τθ μπανάνα και τισ μπάμιεσ κεωρείςτε τισ απαγορευμζνεσ
τροφζσ. Για το μαγείρεμα των λαχανικϊν είναι υποχρεωτικό το βράςιμο
δυο φορζσ προ του μαγειρζματοσ (ξζβραςμα και απόρριψθ του νεροφ).
Οι πατάτεσ κακαρίηονται, κόβονται και διατθροφνται ςτο νερό από τθν
προθγοφμενθ μζρα.
Ρεριορίηονται τα γαλακτοκομικά και τα καλαςςινά ανάλογα με τα
επίπεδα φωςφόρου ςτο αίμα.
Θ διατιρθςθ ποςότθτασ οφρων πάνω από 100 γρ το 24ωρο κεωρείται
πολφ ςθμαντικι παράμετροσ για τθν ποιότθτα ηωισ, τθν νοςθρότθτα
και τθν επιβίωςθ.

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΑΜΚ
Θ φαρμακευτικι αγωγι ποφ χορθγείται αφορά τθν πίεςθ, τθν
κατακράτθςθ υγρϊν, τθν διατιρθςθ του αιματοκρίτθ, τθν προςταςία
τθσ καρδιάσ και των οςτϊν και τθν ςωςτι ρφκμιςθ του φωςφόρου. Θ
ρφκμιςθ του φωςφόρου απαιτεί 3 παραμζτρουσ ίςθσ αξίασ. Σθν
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ςυμμόρφωςθ ςε προςαρμοςμζνθ διατροφι, τθν επαρκι κάκαρςθ και
τθν ςωςτι λιψθ των φαρμάκων.
Τα χάπια (ι κάψουλεσ) για τθν ρφκμιςθ του φωςφόρου λαμβάνονται
ςτθ μζςθ ι το τζλοσ του γεφματοσ και ειδικά τα χάπια πρζπει να
κρυμματίηονται πολφ καλά πριν τθν κατάποςθ για να δράςουν ςωςτά.
Τα φάρμακα για τθ μείωςθ του φωςφόρου προκαλοφν ανεπικφμθτα
ςυμπτϊματα από το ςτομάχι και δυςκοιλιότθτα. Είναι ςυνικωσ πολλά
ςε αρικμό, αλλά μαηί με τθ δίαιτα είναι πολφ ςθμαντικι θ ςυμβολι
τουσ ςτθν επιβίωςθ και ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ
Είναι ςθμαντικι θ ςωςτι, ςυνεπισ και κακθμερινι λιψθ των
φαρμάκων για τθν μείωςθ του φωςφόρου.
Πταν ο φϊςφοροσ παραμζνει υψθλόσ, προκαλείται εναπόκεςθ
αςβεςτίου και φωςφόρου ςτισ βαλβίδεσ τθσ καρδιάσ και ςτα αγγεία
όλου του ςϊματοσ, ιδιαίτερα ςτα ςτεφανιαία αγγεία, με αποτζλεςμα ο
αυλόσ τουσ να ςτενεφει και να μθν καταφζρνουν να ςτείλουν επαρκι
ποςότθτα αίματοσ ςε ηωτικά ςθμεία. Τα αγγεία μετατρζπονται τελικά
ςε ςκλθροφσ ςωλινεσ από αςβεςτοφχο υλικό, μια βλάβθ ποφ, ςε
μζτριεσ και προχωρθμζνεσ καταςτάςεισ δεν διορκϊνεται. Αποτζλεςμα
τθσ βλάβθσ των αγγείων είναι θ πρόωρθ γιρανςθ, το ζμφραγμα, θ
απόφραξθ των αγγείων των ποδιϊν, θ γάγγραινα, ο ακρωτθριαςμόσ, τα
ζλκθ ςτο δζρμα και ο βαςανιςτικόσ κνθςμόσ.
Και να θυμόμαςτε : το Κάλιο ςκοτώνει αιφνίδια, ο φώςφοροσ
αργά και βαςανιςτικά.

Η ρφθμιςη του φωςφόρου, η επάρκεια κάθαρςησ και η διατήρηςη
ποςότητασ οφρων, μποροφμε να ποφμε ότι είναι τα θεμζλια όπου θα
ςτηρίξουμε το αφριο με ποιότητα, με μεγάλη διάρκεια και κυρίωσ
χωρίσ επιπλζον προβλήματα υγείασ
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ΠΙΝΑΚΑ 1 . Προβλιματα ςτθ λειτουργία των νεφρϊν και οι
αντίςτοιχεσ ςυνζπειζσ τουσ ςτο ςϊμα μασ
Πρόβλθμα ςτθ
λειτουργία των
νεφρϊν
Μειωμζνθ αποβολι
νεροφ

Μειωμζνθ αποβολι
νατρίου

Μειωμζνθ αποβολι
καλίου

Επθρεαςμζνθ
αποβολι αςβεςτίου

Μειωμζνθ αποβολι
φαρμάκων
Διαταραγμζνθ
παραγωγι ορμονϊν
από το νεφρό

υνζπεια του προβλιματοσ

Ρεριςςεφει το νερό του ςϊματοσ
Δθμιουργείται οίδθμα (= πριξιμο) ςτα πόδια,
ςτθ μζςθ ι και γενικευμζνο
Εμφανίηεται δφςπνοια (= πνευμονικό οίδθμα)
από κατακράτθςθ νεροφ ςτα πνευμόνια
Αυξθμζνθ κατακράτθςθ νατρίου και κατ’
επζκταςθ νεροφ με αποτζλεςμα το οίδθμα
ςτα πόδια και το πνευμονικό οίδθμα. Αφξθςθ
τθσ αρτθριακισ πίεςθσ
Κατακράτθςθ καλίου (= υπερκαλιαιμία) που
ζχει ωσ αποτζλεςμα μοφδιαςμα ςτο ςϊμα και
καρδιακζσ αρρυκμίεσ ζωσ και ανακοπι και
κάνατο
Μειωμζνο αςβζςτιο αίματοσ με αποτζλεςμα
αυξθμζνο φϊςφορο αίματοσ, αποδυνάμωςθ
των οςτϊν που γίνονται εφκραυςτα ςαν το
γυαλί, αςβεςτοποίθςθ των αρτθριϊν με
αποτζλεςμα προβλιματα ςτθν αιμάτωςθ των
διαφόρων οργάνων (εγκζφαλοσ, καρδιά,
πόδια)
Συνάκροιςθ των φαρμάκων, αφξθςθ των
παρενεργειϊν τουσ
Μείωςθ του αιματοκρίτθ (αναιμία). Μειωμζνθ
αντοχι των οςτϊν. Κοντό ανάςτθμα ςτα
παιδιά
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΤ
Κλινικόσ και Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ
Μια φορά κάκε μινα γίνονται αιματολογικζσ, βιοχθμικζσ εξετάςεισ και
ζλεγχοσ τθσ οξεοβαςικισ κατάςταςθσ.
Ακολουκεί θ μθνιαία επίςκεψθ με τον υπεφκυνο γιατρό και τον
προϊςτάμενο, όπου επανεκτιμάται θ κλινικι κατάςταςθ του
αιμοκακαιρόμενου, θ δόςθ αιμοκάκαρςθσ και τροποποιείται ανάλογα θ
κεραπεία του.
Κάκε 3 μινεσ, κατά τθν επίςκεψθ του μινα, ο αιμοκακαιρόμενοσ
επανεκτιμάται κλινικά και εργαςτθριακά ςυνολικά και ανά ςφςτθμα .
Εξετάηεται θ αγγειακι προςπζλαςθ (φίςτουλα) για το μζγεκοσ και τθν
ποιότθτα του ροίηου, ψθλαφθτικά
και ακροαςτικά ςτο επίπεδο τθσ αναςτόμωςθσ και το φλεβικό ςκζλοσ.
Καταγράφονται τα ανευρφςματα ςε αρικμό και μζγεκοσ και γίνεται
αναςκόπθςθ των φλεβικϊν πιζςεων που ζχουν καταγραφεί κατά τισ
προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, για πρϊιμθ ανίχνευςθ ςτενϊςεων και
δυςλειτουργίασ.
Μια φορά το χρόνο θ φίςτουλα ελζγχεται εργαςτθριακά για
επανακυκλοφορία και υπερθχογραφικά για τθν ταχφτθτα ροισ του
αίματοσ.
Κάκε 3 – 6 μινεσ γίνεται
μζτρθςθ παρακορμόνθσ για να
επανακακοριςτεί θ δόςθ τθσ βιταμίνθσ D, κάκε 1 ζτοσ μετρϊνται τα
αντιγόνα - αντιςϊματα θπατίτιδασ Β, για τθν ανάγκθ ςυμπλθρωματικισ
χοριγθςθσ εμβολίου και τα αντιςϊματα θπατίτιδασ C .
Θ ποιότθτα τθσ κάκαρςθσ ελζγχεται ανά 6 μινεσ, με μζτρθςθ τθσ
ουρίασ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ με ςυνκικθ
εξιςορρόπθςθσ, εκτόσ κι αν προκφψει ζνδειξθ ελζγχου νωρίτερα.
Κάκε χρόνο γίνεται Mantoux, υπερθχογράφθμα καρδιάσ,
καρδιογράφθμα, ακτινογραφία κϊρακοσ και καρδιολογικι εκτίμθςθ
αν χρειάηεται. Κάκε χρόνο μετρείται PSA για τουσ άνδρεσ μετά τα 40
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και ηθτείται μαςτογραφία ανά 2 ζτθ και test Ραπανικολάου ανά 3 ζτθ
για τισ γυναίκεσ.
Εμβολιαςμόσ – Πρόλθψθ λοιμϊξεων
Ο αρχικόσ εμβολιαςμόσ για τθν
θπατίτιδα Β, είναι καλφτερα να ζχει
ολοκλθρωκεί πριν τθν ζνταξθ ςε
αιμοκάκαρςθ. Ρροφυλάςςει από
τθν μετάδοςθ τθσ θπατίτιδασ Β με το
μθχάνθμα. Ράντα θ δόςθ του
εμβολίου για θπατίτιδα Β είναι Εικόνα 9
διπλάςια από τθ δόςθ που
χορθγείται ςε μθ νεφροπακι. Δφο είναι τα ςχιματα εμβολιαςμοφ
ανάλογα με το ςκεφαςμα του εμβολίου. Το ζνα (Engerix), χορθγείται
ςτουσ μινεσ 0,1,2,6. Το άλλο (HBVax PRO) χορθγείται ςτουσ μινεσ
0,1,6. Ζνα και δυο μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχιματοσ,
ελζγχουμε το τίτλο αντιςωμάτων και τον παρακολουκοφμε ανά 6μθνο.
Το ζνα τρίτο των νεφροπακϊν δεν ανταποκρίνεται με δθμιουργία
αντιςωμάτων και μπορεί να χρειαςτεί επανάλθψθ, ενίςχυςθ με
ανοςοτροποποιθτικοφσ παράγοντεσ ι αλλαγι ςε ενδοδερμικι
χοριγθςθ εμβολίου. Εκτόσ από τον εμβολιαςμό για τθν θπατίτιδα Β, ο
αιμοκακαιρόμενοσ εμβολιάηεται κάκε χρόνο για τον ιό τθσ γρίπθσ, κάκε
5 χρόνια για Ρνευμονιόκοκκο και για τζτανο /διφκερίτιδα όπωσ ο
υπόλοιπόσ πλθκυςμόσ.
Γενικά μζτρα πρόλθψθσ μετάδοςθσ πακογόνων και κανόνεσ υγιεινισ,
που πρζπει να εφαρμόηονται ςτισ μονάδεσ ΑΜΚ κατά τθν ΕΝΕ
 Κακαριςμόσ και απολφμανςθ
των
εργαλείων
των
μθχανθμάτων
και
των
διαφόρων επιφανειϊν μετά
από
κάκε
ςυνεδρίασ
αιμοκάκαρςθσ
 Απαγόρευςθ του δανειςμοφ
αντικειμζνων μεταξφ των

Εικόνα 10
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αιμοκακαιρόμενων
 Συχνό πλφςιμο των χεριϊν και χρθςιμοποίθςθ γαντιϊν μιασ
χριςθσ
 Χριςθ μάςκασ από το προςωπικό για προςταςία του προςϊπου
και των ματιϊν
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΘ
Με τθν ζνταξθ ςε πρόγραμμα αιμοκάκαρςθσ ο αιμοκακαιρόμενοσ
εκτιμάται για το αν είναι κατάλλθλοσ υποψιφιοσ για μεταμόςχευςθ
νεφροφ. Αν κρικεί κατάλλθλοσ υποβάλλεται ςε ςειρά ςυγκεκριμζνων
εξετάςεων, βάςει πρωτοκόλλου του Κζντρου Μεταμόςχευςθσ.
Συμπλθρϊνεται ζνασ φάκελοσ με όλεσ τισ εξετάςεισ και τισ εξετάςεισ
ςυμβατότθτασ και ςτθν ςυνζχεια παραπζμπεται με ραντεβοφ ςε
νεφρολόγο του Κζντρου Μεταμόςχευςθσ τθσ επιλογισ του, για τον
τελικό ζλεγχο και τθν ταξινόμθςθ ςτθν λίςτα υποψθφίων. Πταν
προκφψει ςυμβατό πτωματικό μόςχευμα ειδοποιείται τθλεφωνικά και
πρζπει να μεταβεί άμεςα ςτο Κζντρο Μεταμόςχευςθσ. Σε περίπτωςθ
ποφ υπάρχει διακζςιμοσ, κατάλλθλοσ (χωρίσ νεφρικι νόςο, χωρίσ
ςακχαρϊδθ διαβιτθ, ι καρδιολογικά ι άλλα ςοβαρά προβλιματα
υγείασ) και ςυμβατόσ (αρχικά πρζπει να ζχει ίδια ομάδα αίματοσ) δότθσ
από το ςυγγενικό περιβάλλον με ςυγγζνεια πρϊτου βακμοφ,
προχωράμε ςε περιςςότερεσ εξετάςεισ καταλλθλότθτασ και
ςυμβατότθτασ. Πταν ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ το ηευγάρι δότθσ – λιπτθσ
νεφρικοφ μοςχεφματοσ επιςκζπτεται το Κζντρο Μεταμόςχευςθσ για τθν
τελικι εκτίμθςθ και προγραμματίηεται θ θμζρα του χειρουργείου.
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ΑΛΛΑΓΘ ΜΕΘΟΔΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΣΘ ΝΕΦΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Οποιαδιποτε ςτιγμι ο αιμοκακαιρόμενοσ μπορεί να αλλάξει μζκοδο
υποκατάςταςθσ τθσ νεφρικισ του λειτουργίασ και να μεταπθδιςει από
τθν αιμοκάκαρςθ ςτθν περιτοναϊκι (ςυντομογραφία: ΡΚ)2 ι αντίκετα. Θ
κάκε μζκοδοσ ζχει πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα αλλά και
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ.

Οι νεφρολόγοι διατθροφν φάκελο ιατρικισ παρακολοφκθςθσ και
διαγνωςτικϊν εξετάςεων για όλουσ τουσ αιμοκακαιρόμενουσ και
ζχουν επιςτθμονικι και κοινωνικι πολλζσ φορζσ εποπτεία ςε όλα τα
προβλιματα που απαςχολοφν τθν ψυχοςωματικι υγεία τουσ, ςτθν
μακρά πορεία των χρόνων που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ ι
περιτοναϊκι κάκαρςθ.

2

Θ ΡΚ μπορεί να είναι αυτοματοποιθμζνθ διαλείπουςα με (μθχάνθμα)
μόνο τθ νφχτα, ςυνεχισ φορθτι, χειροκίνθτα κακόλο το 24ωρο ι
ςυνδυαςμόσ αυτοματοποιθμζνθσ και ςυνεχοφσ
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ΠΙΝΑΚΑ 2. Αδρι ςφγκριςθ αιμοκάκαρςθσ – περιτοναϊκισ κάκαρςθσ
Αμοκάκαρςθ
Περιτοναϊκι Κάκαρςθσ
3 φορζσ τθν εβδομάδα
7 φορζσ τθν εβδομάδα
Σε νοςοκομειακό περιβάλλον
Στο ςπίτι
Από εξειδικευμζνο προςωπικό
Από τον αςκενι ι το φροντιςτι
Θ προςωπικι υγιεινι είναι Θ
προςωπικι
υγιεινι
και
ςθμαντικι αλλά όχι όςο ςτθν απολφμανςθ είναι πρωταρχικισ
περιτοναϊκι
ςθμαςίασ
Μετακίνθςθ από και προσ τθ Μετακίνθςθ από και προσ τθ μονάδα
μονάδα 3 φορζσ τθν εβδομάδα μία φορά ανά 40 θμζρεσ
(κάποτε
από
μεγάλεσ
αποςτάςεισ και υπό αντίξοεσ
ςυνκικεσ)
Χρειάηονται καλά αγγεία για να Τα αγγεία είναι αδιάφορα
δθμιουργθκεί
αγγειακι
προςπζλαςθ
Το τοίχωμα τθσ κοιλιάσ είναι Χρειάηεται κοιλιακό τοίχωμα χωρίσ
αδιάφορο
κιλεσ (αν υπάρχουν προθγείται
χειρουργικι διόρκωςθ) και χωρίσ
πολλά προθγοφμενα χειρουργεία
γιατί δθμιουργοφνται ςυμφφςεισ και
προκαλοφν
δυςλειτουργία
του
κακετιρα.
Δε χρειάηονται αλλαγζσ ςτο Ενδεχομζνωσ χρειάηονται αλλαγζσ
ςπίτι ΑΛΛΑ μπορεί να είναι ςτο ςπίτι (τουαλζτα εντόσ του
αναγκαία θ μετακόμιςθ κοντά ςπιτιοφ – δωμάτιο χωρίσ ζπιπλα που
ςε μονάδα ΑΜΚ (πιο ςυχνό ςτο μαηεφουν ςκόνθ για τθ ςφνδεςθ με
παρελκόν)
το ςάκο)
Το
εργαςιακό
πρόγραμμα Δεν
χρειάηεται
ιδιαίτερθ
πρζπει να είναι προςαρμοςμζνο τροποποίθςθ
ςτο
εργαςιακό
ςτθν παριμερθ μετακίνθςθ από πρόγραμμα
και προσ τθ μονάδα ΑΜΚ, κατά
τισ θμζρεσ και ϊρεσ που
κακορίηονται από τθν μονάδα
Δζςμευςθ ςτισ μετακινιςεισ ςε Αυτονομία
ςτισ
μετακινιςεισ
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περιοχζσ
που
υπάρχει
δυνατότθτα υποςτιριξθσ με
ΑΜΚ
Συχνότερα υποταςικά επειςόδια
Ρεριοριςμζνθ διατροφι ωσ προσ
τισ
τροφζσ
με
υψθλι
περιεκτικότθτα ςε κάλιο
Συντομότερθ
απϊλεια
των
οφρων μετά τθν ζνταξθ ςτθ
μζκοδο (μινεσ)
Χωρίσ ανεπικφμθτθ αφξθςθ του
ςωματικοφ βάρουσ

(παίρνω τα διαλφματά μου και πάω
όπου κζλω)
Σπάνια υποταςικά επειςόδια
Σχετικά πιο ελεφκερθ διατροφι ωσ
προσ τισ τροφζσ με υψθλι
περιεκτικότθτα ςε κάλιο
Βραδφτερθ απϊλεια των οφρων μετά
τθν ζνταξθ ςτθ μζκοδο (ζτθ)

Ανεπικφμθτθ αφξθςθ του ςωματικοφ
βάρουσ
λόγω
τθσ
χριςθσ
διαλυμάτων με γλυκόηθ
Μειωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν ΡΚ θ Αυξθμζνθ απϊλεια λευκϊματοσ που
απϊλεια λευκϊματοσ
επιδεινϊνει τθν υποκρεψία ςε
αςκενείσ με τζτοια προβλιματα
Θ αντίλθψθ είναι ςθμαντικι Χρειάηεται
αντίλθψθ
για
να
αλλά
πάντωσ
μικρότερθσ εκπαιδευκεί κάποιοσ / ΡΑΝΤΩΣ
ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με τθν ΡΚ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΘ ΜΕΘΟΔΟΣ

Νεφρολογικό Τμιμα Γενικοφ Νοςοκομείου εκφμνου
ζκυμνο 2014
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Κάζε Μμκάδα Αημμθάζανζεξ είκαη μηα
δηεονομέκε μηθμγεκεηαθή δμμή,
με οπενεζηαθή ηενανπία,

επηζηεμμκηθή ζο

θνμκηίδα,
όπμο θαιιηενγείηε ηαθηηθή ζομμεημπήξ θαη
πενηβάιιμκ ζηενηθηηθό θαη αιιειέγγομ.
Με ζπέζεηξ πμο μπμνεί κα λεπενκμύκ ηεκ
εηθμζαεηία με ημκ αημμθαζαηνόμεκμ θαη ημοξ
μηθείμοξ ημο.
Σπέζεηξ δωήξ θαη εμπηζημζύκεξ.
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