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غسيلالكىل     

ما هو؟
لنتتم ن الكليت�ي ي

منمشكالت�ن ي
اربأعضائكالحيويةمعمرورالوقت.فإذاكنتتعا�ن بوسعهااإل�ن ي جسمكوإزالةالفضالتال�ت ي

تقومالكليتانبتصفيةالدم�ن
المساعدةعىلتصفيةالدم، ي

تصفيةالدمجيًداوقديؤثرذلكعىلصحتك.يفيدغسيلالكىل�ن
ونشطبقدر نهايةاألمرهومساعدتكعىلأنتعيشبشكلطبيعي ي

ومالمتقمبزراعةكليةستحتاجإىلإجراءغسيلالكىلعىلطولالعمر.إالأنالهدف�ن
اإلمكان.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
بك،كما ي المعت�ن ي الكىلوفريقرعايةالكىلالط�ب ي

أخصا�ئ يقومعىلإدارةعمليةغسيلالكىلبشكلأساسي
رعايتكالمستمرة،ويشملعىل: ي

أنلطبيبكالعامدورًاهاما�ن
الرعاية	  مختلفمقدمي ن التنسيقب�ي
التغذية	  ي تزويدكبإمكانيةالوصولإىلالمواردالصحيةاألخرى،مثلأخصائ�ي

إدارةأيمضاعفاتناجمةعنغسيلالكىل،مثل: ي
وبوسعهأيضامساعدتك�ن

تسببهاالقسطرة	  ي عالجاإلنتانوالمشاكلال�ت
التعاملمعأيمشكالتصحيةوأدويةأخرى	 
 	 ي

التقدمبطلبللحصولعىلدفعاتمقدمالرعايةواإلسكانوإذنصفالسيارات�ن ي
مساعدتك�ن

ن أماكنالمعاق�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
عالجأيمشاكلصحيةأخرىسواءكانتمتعلقةبغسيلالكىلأو ي

االستمرار�ن ي
يتمثلدورطبيبكالعام�ن

: لميكنلهاعالقةبه.يمكنهأيًضامراقبةأوفحصالتاىلي
ضغطالدمودرجةالحرارة	 
الوزنوأيأعراضتورم	 
رسعةالتنفسوعمقه	 

سيجريطبيبكالعامأيًضاالفحوصالطبيةالمنتظمة،مثلفحوصللتأكدمنصحةالقلبوإعطاءاللقاحاتوالفحصللكشفعنالرسطان.

 ماذا بوسعي أن أفعل؟       
ونشطقدراإلمكان.ومنالمرجحأنتحققذلكإذا: نهايةاألمرهواإلبقاءعىلقدرتكعىلالعيشبشكلطبيعي ي

الهدفمنغسيلالكىل�ن
هم من مقدمي الرعاية الصحية 	  ي وغ�ي

واظبت عىل المواعيد – مع طبيبك العام واألخصا�ئ
القيام بنشاطاتك يبقيك عىل تواصل مع اآلخرين- مقابلة األصدقاء والعائلة والعمل والتطوع والسفر	 
ي - القيام بالتمارين الرياضية بانتظام حسب إرشادات فريق رعايتك الصحية.	 

المداومة عىل النشاط البد�ن
تناول طعام صحي - حسب إرشادات فريق رعايتك الصحية. 	 
تناول أدويتك عىل النحو الموصوف - تحدث مع طبيبك العام إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن األدوية.	 

أنواع غسيل الكىل

غسيل الدم 
يتم ضخ الدم من جسمك وتصفيته 

وإعادته إليك باستعمال جهاز

ي 
يتو�ن الغسيل الكلوي ال�ب

يتم إدخال سائل يدىع الديالة إىل 
داخل تجويف بطنك ثم إخراجه منها 

وهكذا. 

يعتمد نوع غسيل الكىل المناسب لك 
عىل طريقة حياتك ومكان سكنك.

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي يوليو/تموز 2020

صدرت �ن

اتصل بطبيبك العام إذا أصبت بأي من هذه األعراض: الحمى، ضيق التنفس وخاصة عند المجهود أو االستلقاء، األلم أو التورم عند مخرج 
الناسور أو القسطرة، والتقيؤ مع اإلسهال أو من غيره. 

متى يجب أن اتصل بطبيبي العام؟ 



غسيلالكىل     

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
تديرالمنطقة الصحية المحلية لجنوب غرب سيدني عياداتمتخصصةفيأمراضالكلىفيكلمنمستشفىليفربولوبانكستاونوكامبلتاونوفيرفيلد.

يساعدكفريقرعايةأمراضالكلىالطبيعلىالتعاملمعغسيلالكلىبطرقعديدة،منها:
خدمةعيادةماقبلغسيلالكلى – توعيةبخياراتالعالج	 
عيادةالنفاذ – تقييمإحداثالناسور/أوإدخالالقسطرةواإلعدادلذلكوالمتابعة	 
وحداتغسيلالكلى – تعملوحداتغسيلالكلىمناالثنينإلىالسبت	 
وحداتالعالجالمنزلي – دعمإجراءاتغسيلالكلىفيالمنزل	 
علمالنفسالسريري –تقديمدعمفيمجالالصحةالنفسيةللمصابينبمرضالكلىالمزمن	 
الرعايةالداعمة –للمساعدةفيالتعاملمعاألمورالتيتؤثرعلىجودةالحياة	 
الخدمةاالجتماعية – المساعدةفيمجالالصحةالنفسيةوالرفاهيةاالجتماعية	 
علمتنظيمالتغذية–دعموتوعيةبالنظامالغذائي	 

 تحدثمعطبيبكالعامبشأناإلحالةإلىعيادةالكلىالتابعةللمنطقةالصحيةالمحليةلجنوبغربسيدنيأواتصلبالعيادةمباشرة
علىالرقم3718 8738.

    أين يمكنني العثور على المزيد من المعلومات؟                      
 kidney.org.au نت الية المعلومات والدعم بشأن التعامل مع غسيل الكىل، ويمكنك االطالع عىل موقعها عىل اإلن�ت تقدم منظمة صحة الكىل األس�ت

للحصول عىل مجموعة من الموارد

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ما هي أفضل الطرق للتأقلم مع غسيل الكىل؟ 

ي وأنا أقوم بغسيل الكىل؟ 
ي الحفاظ عىل صح�ت

كيف يمكن�ن

ي السفر وأنا أقوم بغسيل الكىل؟
هل ال يزال بإمكا�ن

ا لها؟ 
ً
ي يجب أن أكون مدرك

ما األعراض ال�ت

ي يجب أن أتفاداها؟
ما هي النشاطات ال�ت

؟  ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

http://kidney.org.au

