داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از
.1وزن ﺧﺸﮏ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ :وزن ﺧﺸﮏ وزن اﯾﺪه آل ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ در ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﺪ .وزن ﺧﺸﮏ وزﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .ﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﺜﻞ)
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن -ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ -ورم دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺻﻮرت -اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ -ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ورﯾﺪ ﮔﺮدﻧﯽ( را
دارﯾﺪ و ﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ از دﺳﺖ دادن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب ﺑﺪن ﻣﺜﻞ) ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن -ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪا -ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ -ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت-
ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ(
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وزن ﺧﺸﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎق ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ
وزن ﺧﺸﮏ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
 .2اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﯿﻦ دو دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و رﯾﻮی ﻧﻤﻮده و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ را ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 .3ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ:
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز دﻓﻊ ادرار دارﯾﺪ ادرار  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺪد  ۵٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ در  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ  ٧٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ در  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ
ادرار داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ١۴٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ) ﺣﺪود  ٧ﻟﯿﻮان( ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ آب ﺧﻮرش -ﭼﺎی
و آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻠﯿﻪ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﯾﺪ داروﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻮارض اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درد -ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان -ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ اﺳﺘﺨﻮان وﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ -روﮐﺎﺗﺮول ﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی ﻓﻌﺎل ﻃﺒﻖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺎﻟﯿﺰ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪروزاﻧﻪ ﺟﺒﺮان و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮص ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ از داروی ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺘﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دارو را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﻣﻬﻢ داروی ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺘﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺮﺗﺐ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد را اﻧﺪازه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اﺷﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺧﺸﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻤﻮم ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ -ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

