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Në rast problemi ose vonese
Nga e hëna në të shtunën, nga ora 07.00 deri në orën 19.00, 
në numrin  022 372 97 71.

Në çdo moment tjetër, ju mund të na kontaktoni në:
• centralin telefonik të spitalit në numrin  022 372 33 11 

dhe të kërkoni nefrologun de garde
• shërbimin e urgjencave (SU) në numrin  022 372 81 20

Nëse ju shkoni në Shërbimin e Urgjencës, sapo të mbërrini, 
kërkoni të lajmërohet nefrologu i turnit.

Adresa
Shërbimi i nefrologjisë
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Ndërtesa C, kati i 6-të, njësia e hemodializës: 

 022 372 97 70 ou 022 372 372 97 71
Ndërtesa C, kati i 6-të, njësia e dializës peritoneale: 

 022 372 97 72
Ndërtesa A, kati i tretë, këshillime ambulatore të 
shoqëruara me grafte:  022 372 97 86

Aksesi
Autobusët 1, 5 e 7, stacioni « Hôpital »
Autobusi 3, stacioni « Claparède »
Bus 35, stacioni « Entrée-Hôpital »
Tram 12 e 18, stacioni « Augustins »
Parking Lombard (me pagesë)
Një vend parkimi mund t’ju vihet në dispozicion, përmes 
përdorimit të d’un macaron. Për më shumë informacione, 
drejtohuni sekretariatit,në numrin  022 372 97 63.

Nëse ju keni një problem transporti, ne ju drejtojmë drejt 
punonjësit social që do t’ju ndihmojë në hapat tuaj.

Info +

Pushime

Për të organizuar 
pushimet tuaja, 
ne vendosim në 
dispozicionin 
tuaj broshura 
mbi qendrat e 
ndryshme të 
dializës në botë. 
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Ky dokument u hartua nga Magali Lacroix, infermiere e specializuar, 
shërbimi i nefrologjisë, me ndihmën e Marie-Genevieve Droulez, 
pensioniste, shërbimi i nefrologjisë dhe Michel Theriault, RS, departamenti 
i mjekësisë së brendshme. Realizimi: shërbimi i publikimeve HUG.
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Mjeku juaj ju ka këshilluar një dializë që është një trajtim 
zëvendësues, domethënë që zëvendëson funksionin tuaj të 
zakonshëm të veshkave tuaja.

Për këdo prej jush, fillimi i një trajtimi me dializë përbën një 
ndryshim të rëndësishëm në jetë.

Objektivi jonë është të favorizojmë komunikimin me ju për t’ju 
siguruar një trajtim cilësor, si dhe një jetë sa më harmonike 
që të jetë e mundur.

Mos hezitoni të na pyesni për çdo gjë që dëshironi. 

Kjo broshurë ju sjell disa pika referimi e sjell shkëmbime.  
I gjithë personeli është në dispozicionin tuaj për t’ju përgjigjur 
pyetjeve dhe shqetësimeve tuaja. 

Hyrja

Cili është 
objektivi? 

Kjo broshurë e 
pritjes ka për 
qëllim t’ju bëjë të 
zbuloni shërbimin 
e nefrologjisë 
në të cilin ju do 
të kuroheni, të 
lehtësojë hapat 
tuaj, si dhe t’ju 
informojë lidhur me 
trajtimet ekzistuese. 
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Rimbursimi
Trajtimi merret në ngarkim nga sigurimi juaj shëndetësor 
dhe 10% janë shpenzimi juaj deri në një maksimum prej 700 
franga në vit, zbritje që do të bëhet nga shuma juaj totale.

Dërgimi i faturës do të varet nga marrëveshja juaj me 
siguracionin tuaj. Ajo ose dërgohet drejtpërdrejtë te SVK ose 
në sigurimin tuaj shëndetësor ose në shtëpinë tuaj. Vetëm 
një siguracion plotësues mund të rimbursojë shpenzimet 
e zhvendosjes tuaj me taksi ose në transportin mjekësor. 
Informohuni pranë siguracionit tuaj. Për çdo pyetje, kontaktoni 
faturuesin, nga e hëna në të premte, nga ora 07.30 deri në 
orën 16.00,  022 372 97 76.

Mbështetja
• Shoqata Gjenoveze e Personave me Pamjaftueshmëri 

në Veshka (AGIR),  079 396 69 19
• Ndihmë reciproke për veshkat (grup pacientësh),
  022 343 70 30

Ndjekja e trajtimit
HUG-ët punojnë me qendra të ndryshme të dializës. Kur 
gjendja juaj shëndetësore është e stabilizuar, infermierja 
përgjegjëse e një njësie mund t’ju orientojë drejt një qendre 
dialize të përshtatur kujdesin dhe ndjekjen tuaj, duke marrë 
parasysh dëshirat tuaja, pengesat dhe disponibilitetet. Kjo 
mund të sjellë ndryshime në orare në trajtimin tuaj. 

Ku ndodhen qendrat e tjera të dializës së kantonit? 
• Spitali de la Tour
 Avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin,  022 719 66 11
• Grupi mjekësor i Onex-it
 Route de Loëx 3 bis, 1213 Onex,  022 879 50 77
• Champel - MV Santé
 Avenue de Champel 42, 1206 Genève,  022 839 34 74

Informacione praktike

Info +

Veshja

Për dializën, ne 
ju rekomandojmë 
të keni një veshje 
të rehatshme 
(mëngë jo të 
shtrënguara). 
Dollapë me 
çelës janë në 
dispozicionin tuaj 
(mbyllni tuajin 
dhe mbani çelësin 
me vete).Në 
rast nevoje, një 
këmishë spitali ju 
jepet hua. 
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Ekipi mjekësor shumëdisiplinor punon në sektorët e ndryshëm 
të shërbimit. Ai përbëhet nga:
• mjekët
• infermieria specialiste klinike
• infermierët
• ndihmës-mjekët
• dietologia
  022 376 66 58
• asistenti social
  022 685 81 71 ou 078 645 62 96
• sekretaret
  022 372 97 63
• faturuesi/-ja
  022 372 97 76
• tekniku

Referentët
• Pr Pierre-Yves Martin, 
 nefrologjisë në vendndodhjen
 Cluse-Roseraie, ndërtesa C, kati i 7-të 
 Sekretaria:  022 372 97 62
• Dr Patrick Saudan, përgjegjës i njësisë së dializës
• Doktoreshë Catherine Stoermann, përgjegjëse e dializës 
 peritoneale
• Françoise Raimbault, infermiere përgjegjëse
  022 372 97 73

Një ekip dëgjues për ju
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Qendra është e hapur nga e hëna në të shtunë, nga ora 07.00 
deri në orën 19.30. Grupet janë të organizuara në funksion 
të dëshirave të pacientëve dhe të mundësive të shërbimit.
• Grupi 1: e hënë, e mërkurë, e premte, në mëngjes
• Grupi 2: e hënë, e mërkurë, e premte, pasdite
• Grupi 3: e martë, e enjte, e shtunë, në mëngjes 
• Grupi 4: e martë, e enjte, e shtunë, pasdite

Në secilin prej këtyre grupeve, ju caktohet një orar për 
mbërritjen me qëllim optimizimin e marrjes tuaj në ngarkim.

Kontakti
Ju mund të kontaktoni infermieret në numrat e mëposhtëm:

 022 372 97 72 - dializa peritoneale (kati i gjashtë) 
 022 372 97 70 ou 022 372 97 71 - hemodializa (kati i gjashtë)
 022 372 97 86 - konsultim nefrologjik (kati i tretë)

Kur fillon dializa?
Fillimi i dializës tuaj nuk përcaktohet nga ora juaj e mbërritjes, 
por në funksion të:
• gjendjes tuaj shëndetësore
• kohëzgjatjes së seancës tuaj të dializës
• gatishmërinë e gjeneratorëve të dializës tuaj. 

Organizimi

Info +

Përpara fillimit të 
trajtimit tuaj, ne 
ju falënderojmë 
për durimin tuaj 
në sallën e pritjes. 
Sapo dializa të 
jetë e mundur, një 
ndihmës-mjeke 
do t’ju ftojë të 
zini vendin tuaj në 
sallë. 

Hapat administrativë
Formalitetet e pranimit kryhen që në ditën e parë. Është 
e rëndësishme që ju të merrni një dokument identifikimi 
dhe të paraqisni kartën tuaj të sigurimit shëndetësor. 
Më tej, ne ju falënderojmë për komunikimin e 
mëtejshëm me personelin lidhur me çdo ndryshim 
(situatë profesionale, familjare, adresë, numër telefoni, 
shoqëri sigurimi shëndetësor, etj.).
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Tre metoda zëvendësimi
Sot, ekzistojnë tre mënyra për të mjekuar mosfunksionimin 
e veshkave tuaja. 
• Hemodializa: pastrimi i toksinave të gjakut (të prodhuara 

nga organizmi) dhe eliminimi i ujit përmes një filtri (veshkë 
artificiale).

• Dializa peritoneale: pastrimi i toksinave dhe eliminimi i ujit 
nga peritoneumi (membrana që përshkruan abdomenin).

• Transplanti: grafti i veshkës.

Për çdo metodë, lexoni broshurën informuese përkatëse 
bashkëngjitur kësaj broshure.

Përpara fillimit të trajtimit tuaj, një infermiere specialiste 
klinike do t’ju ftojë në një seancë kolektive ose individuale 
për informacionin dhe mësimin me qëllim që:
• T’ju sjellë informacione të nevojshme për zgjedhjen e 

informuar të trajtimit tuaj
• Të zhvillojë njohuritë tuaja mbi sëmundjen tuaj. 

Vizita mjekësore
Vizita mjekësore zhvillohet një herë në javë. Ky konsultim 
është rasti për të bërë pyetjet tuaja, të rinovoni ordonancat 
tuaja ose të sinjalizoni çdo problem. Midis çdo seance, një 
mjek është në dispozicionin tuaj. 

Çdo muaj, një analizë gjaku komplet kryhet dhe ndiqet nga 
vizita e njërit prej mjekëve përgjegjës të njësisë që ju lejon 
të bëni bilancin mbi cilësinë dhe efikasitetin e trajnimit tuaj. 

Testet e lëkurës
Në kuadrin e luftës kundër infeksioneve, marrja e mostrave të 
lëkurës pa dhimbje kryhet çdo dy muaj me qëllim optimizimin 
e cilësisë së kujdesit mjekësor dhe sigurisë tuaj. 

Mbikëqyrja e këmbëve tuaja
Pamjaftueshmëria kronike e veshkave (insuficienca renale 
kronike), si diabeti, ka nevojë për një mbikëqyrje të rregullt. 
Infermierja kontrollon gjendjen e lëkurës së këmbëve tuaja 
dhe ju orienton nëse është e nevojshme drejt një shërbimi 
të specializuar.

Kalimi i kohës gjatë hemodializës
Qendra e dializës vendos në dispozicionin tuaj televizorë me 
kaska personale. Nëse ju preferoni të lexoni apo të dëgjoni 
muzikë, sillni librat tuaj, revistat me fjalëkryqe ose walkman.

Ekziston një blog ku ju do të gjeni artikuj mbi nefrologjinë, 
dializën ose transplantin. Në këtë mënyrë, ju mund të shpreheni 
duke lënë komente, Ai përmban gjithashtu receta kuzhine të 
përshtatura për pacientët me pamjaftueshmëri në veshka dhe 
pyetësorë të vegjël për të testuar njohuritë tuaja në nefrologji 
(shih  www.nephrohug.wordpress.com). 

Në njësinë tonë, wifi është i aksesueshëm gjithandej. 

Gjatë seancës së dializës, autorizohen vizita të shkurtra. Në të 
gjitha rastet, kujdesuni të informoni ekipin shërues mjekësor. 
Përdorni në mënyrë të kufizuar telefonin tuaj celular.

Trajtimi juaj 
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këmishë spitali ju 
jepet hua. 



Ju do të filloni 
një trajtim për  
pamjaf tueshmërinë  
e veshkave

Këshilla dhe informacione praktike  
lidhur me dializën tuaj 

Version albanaise

     8

Në rast problemi ose vonese
Nga e hëna në të shtunën, nga ora 07.00 deri në orën 19.00, 
në numrin  022 372 97 71.

Në çdo moment tjetër, ju mund të na kontaktoni në:
• centralin telefonik të spitalit në numrin  022 372 33 11 

dhe të kërkoni nefrologun de garde
• shërbimin e urgjencave (SU) në numrin  022 372 81 20

Nëse ju shkoni në Shërbimin e Urgjencës, sapo të mbërrini, 
kërkoni të lajmërohet nefrologu i turnit.

Adresa
Shërbimi i nefrologjisë
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Ndërtesa C, kati i 6-të, njësia e hemodializës: 

 022 372 97 70 ou 022 372 372 97 71
Ndërtesa C, kati i 6-të, njësia e dializës peritoneale: 

 022 372 97 72
Ndërtesa A, kati i tretë, këshillime ambulatore të 
shoqëruara me grafte:  022 372 97 86

Aksesi
Autobusët 1, 5 e 7, stacioni « Hôpital »
Autobusi 3, stacioni « Claparède »
Bus 35, stacioni « Entrée-Hôpital »
Tram 12 e 18, stacioni « Augustins »
Parking Lombard (me pagesë)
Një vend parkimi mund t’ju vihet në dispozicion, përmes 
përdorimit të d’un macaron. Për më shumë informacione, 
drejtohuni sekretariatit,në numrin  022 372 97 63.

Nëse ju keni një problem transporti, ne ju drejtojmë drejt 
punonjësit social që do t’ju ndihmojë në hapat tuaj.

Info +

Pushime

Për të organizuar 
pushimet tuaja, 
ne vendosim në 
dispozicionin 
tuaj broshura 
mbi qendrat e 
ndryshme të 
dializës në botë. 
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Ky dokument u hartua nga Magali Lacroix, infermiere e specializuar, 
shërbimi i nefrologjisë, me ndihmën e Marie-Genevieve Droulez, 
pensioniste, shërbimi i nefrologjisë dhe Michel Theriault, RS, departamenti 
i mjekësisë së brendshme. Realizimi: shërbimi i publikimeve HUG.



Përkufizimi
Një kateter është një tub bosh plastik elastik që mjeku 
vendos në venën e qafës (vena jugulare), të supit (vena 
poshtë klavikulës) ose të kofshës (vena femorale).  
I vendosur përkohësisht ose në mënyrë permanente, ai 
përbën aksesin për të realizuar një dializë.

Kateteri i përkohshëm 
Ai mund të përdoret menjëherë pas pushimit të tij. 
I rezervuar për praktikën e hemodializës, ky kateter 
shërben në mënyrë të përkohshme në rast urgjence ose 
në përpjekje për të krijuar një fistul. 

Ai mund të mbahet për një periudhë nga 10 ditë deri në 
3 javë. Vendosja e tij realizohet me anestezi lokale nga 
mjekët nefrologë me eksperiencë. Kohëzgjatja e ndërhyrjes 
varion nga 30 deri në 45 minuta. Një fashë vendoset në 
vijim dhe duhet të qëndrojë në vazhdimësi.

Në fund të procedurës, një kontroll radiologjik mund të 
kryhet për të verifikuar pozicionin e kateterit në venë.

Kateteri venor qendror



Kateteri i tunelizuar
Ky kateter përbën një akses të përhershëm për t’ju 
vendosur dializën kur kanë shteruar të gjitha mundësitë 
e fistulit. Vendosja e një kateteri të përhershëm bëhet 
në sallën e operacionit me anestezi lokale nga mjekët 
nefrologë me eksperiencë. Gjatë implantit të tij, realizohet 
një trajektore nën lëkurë me qëllim mënjanimin maksimal 
të rreziqeve të infeksioneve.

Kohëzgjatja e ndërhyrjes është afërsisht një orë. Një fashë 
vendoset në vazhdim dhe nuk duhet të hiqet.

Do të kryhet një kontroll radiologjik pas pushimit për të 
verifikuar pozicionimin e tij.

Mbikëqyrja dhe këshillat e përkujdesjes 
Ato janë të vlefshme për dy lloje kateteri:
• riparimi i fashës tuaj bëhet gjatë çdo dialize
• të mos laget fashoja e kateterit (kujdesi i duhur 

i higjienës)
• fashoja duhet të jetë gjithmonë e pranishme dhe 

e mbyllur
• mos godisni mbi kateter
• nëse keni dhimbje, temperaturë, kruajtje dhe/

ose rrjedhje në kateter, njoftoni menjëherë 
qendrën tuaj të hemodializës (shih procedurat e 
urgjencës).
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Dializa Peritoneale e Vazhdueshme Ambulatore 
(shkëmbim manual) ose DPVA
DPVA-ja është një metodë që ka nevojë për 4 deri në 5 
këmbime të xhepave të dializatit në ditë sipas recetës 
mjekësore. Ndryshimi i çdo xhepi ka nevojë për 30 minuta.

Së pari, ju lini të rrjedhë lëngun e ngarkuar me substancë 
toksike dhe ujë të tepërt nga kateteri gjatë kavitetit 
abdominal në një xhep bosh. Më tej, ju mbushni sërish 
kavitetin abdominal me dializatin që vjen nga xhepi i 
ngrohur më parë. Ky likuid do të mbetet në abdomenin 
tuaj deri në një ndryshim të ardhshëm të xhepit. 

Ju propozohen pajisje të ndryshme për të lehtësuar lidhjet 
dhe nëse është nevoja, për të ndihmuar një anëtar të 
familjes tuaj ose një infermiere.

Dializa Peritoneale e Automatizuar  
(nëpërmjet pajisjes) ose DPA
DPA-ja është një metodë që ju lejon të kryeni dializën në 
shtëpi gjatë natës. Ju lidheni çdo darkë me një makineri të 
dializës peritoneale që kryen automatikisht shkëmbimet 
brenda natës. Në mëngjes, ju shkëpusni lidhjen dhe mund 
të merreni me aktivitetet tuaja të ditës. 

Ndjekja e trajtimit
Infermierja trajnuese ju shoqëron në shtëpinë tuaj për 
instalimin e materialit dhe kryen me ju shkëmbimin e 
parë. Çdo muaj, programohet një vizitë mjekësore me 
qëllim vlerësimin e cilësisë së trajtimit tuaj nga spitali.

Dy metoda

Përkufizimi
Një kateter plastik elastik ju implantohet në mënyrë 
kirurgjikale nën anestezinë e përgjithshme në abdomenin 
tuaj në nivelin e kërthizës.

Një pjesë e kateterit (afërsisht 30 cm) mbetet jashtë trupit 
dhe fshihet lehtësisht nën rroba. Ai siguron lidhjen përmes 
organizmit tuaj dhe xhepave të dializatit. Vendosja e këtij 
kateteri kërkon, 48 orë përpara, një përgatitje të lëkurës 
dhe eventualisht të zorrëve (laksative).

Kateteri i Dializës peritoneale
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Xhepi i dializatit

Kaviteti peritoneal

Kateteri
 peritoneal



Qëndrimi në spital
Vendosja e një kateteri të dializës peritoneale zgjat afërsisht 
një orë. Përpara kthimit tuaj në dhomë, ju do të qëndroni 
disa orë në sallën e zgjimit.

Ju do të qëndroni të shtrirë gjatë 24 orëve me qëllim 
evitimin e një zhvendosjeje të kateterit. Një radiografi e 
kontrollit të abdomenit do të kryhet në këtë rast. Kohëzgjatja 
e qëndrimit në spital është nga 48 orë deri në 72 orë.

Nevojiten dy javë janë për mbylljen e plagëve përpara se 
kateteri të mund të përdoret. Më pas, do të fillojë trajtimi.

Mbikëqyrja e kateterit
Një fashë mbron vrimën e kateterit. Ai rinovohet minimalisht 
çdo dy ditë dhe duhet të mbahet i thatë.

Larja në vaskë dhe pishina janë të ndaluara për shkak 
të rreziqeve të kontaminimit bakteriologjik. Megjithatë, 
lejohen dushet, si dhe larjet në det. 

Mbikëqyrja e vrimës duhet të jetë e rreptë dhe me shenjën 
më të vogël të dhimbjes, kruajtjeve, temperaturës, skuqjes, 
rrjedhjes, ju duhet të lajmëroni menjëherë qendrën tuaj 
të dializës (shih procedurat e urgjencës). 

Vendosja e kateterit

Përkufizimi
Dializa peritoneale është një metodë që përdor peritoneumin 
(membranë e abdomenit) si filtër për të pastruar gjakun 
nga substancat toksike.

Metoda dhe qëllimi
Një lëng i quajtur dializat futet në kavitetin abdominal nga 
një kateter me qëllim riekuilibrimin e plazmës së gjakut. 
Përbërësit e saj favorizojnë eliminimin e ujit të tepërt 
dhe të substancave toksike të prodhuara nga organizmi.

Vetë-trajtimi në shtëpi
Avantazhi për pacientin është autonomia dhe ndenjja në 
shtëpi. Në fillim, do të mësoni në spital metodën.

Veprimet e lidhjes dhe të shkëputjes së xhepave në kateter 
duhet të jenë objekt i një higjiene të rreptë. 

Ekzistojnë dy metoda të dializës peritoneale:
• Dializa peritoneale e vazhdueshme ambulatore
• Dializa peritoneale e automatizuar.

 Dializa peritoneale
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Dializa Peritoneale e Vazhdueshme Ambulatore 
(shkëmbim manual) ose DPVA
DPVA-ja është një metodë që ka nevojë për 4 deri në 5 
këmbime të xhepave të dializatit në ditë sipas recetës 
mjekësore. Ndryshimi i çdo xhepi ka nevojë për 30 minuta.

Së pari, ju lini të rrjedhë lëngun e ngarkuar me substancë 
toksike dhe ujë të tepërt nga kateteri gjatë kavitetit 
abdominal në një xhep bosh. Më tej, ju mbushni sërish 
kavitetin abdominal me dializatin që vjen nga xhepi i 
ngrohur më parë. Ky likuid do të mbetet në abdomenin 
tuaj deri në një ndryshim të ardhshëm të xhepit. 

Ju propozohen pajisje të ndryshme për të lehtësuar lidhjet 
dhe nëse është nevoja, për të ndihmuar një anëtar të 
familjes tuaj ose një infermiere.

Dializa Peritoneale e Automatizuar  
(nëpërmjet pajisjes) ose DPA
DPA-ja është një metodë që ju lejon të kryeni dializën në 
shtëpi gjatë natës. Ju lidheni çdo darkë me një makineri të 
dializës peritoneale që kryen automatikisht shkëmbimet 
brenda natës. Në mëngjes, ju shkëpusni lidhjen dhe mund 
të merreni me aktivitetet tuaja të ditës. 

Ndjekja e trajtimit
Infermierja trajnuese ju shoqëron në shtëpinë tuaj për 
instalimin e materialit dhe kryen me ju shkëmbimin e 
parë. Çdo muaj, programohet një vizitë mjekësore me 
qëllim vlerësimin e cilësisë së trajtimit tuaj nga spitali.

Dy metoda

Përkufizimi
Një kateter plastik elastik ju implantohet në mënyrë 
kirurgjikale nën anestezinë e përgjithshme në abdomenin 
tuaj në nivelin e kërthizës.

Një pjesë e kateterit (afërsisht 30 cm) mbetet jashtë trupit 
dhe fshihet lehtësisht nën rroba. Ai siguron lidhjen përmes 
organizmit tuaj dhe xhepave të dializatit. Vendosja e këtij 
kateteri kërkon, 48 orë përpara, një përgatitje të lëkurës 
dhe eventualisht të zorrëve (laksative).

Kateteri i Dializës peritoneale
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Xhepi i dializatit

Kaviteti peritoneal

Kateteri
 peritoneal



Këshillat
Fistula arteriovenoze përfaqëson aksesin vaskular si 
zgjedhje të parë. Pra, është e rëndësishme të ruhet nga 
çdo rrezik dëmtimi: 
• Është e preferueshme të mbahen rroba me mëngë të 

gjata, me qëllim mbrojtjen e fistulës tuaj nga plagosjet 
që mund të provokojnë një infeksion, veçanërisht nëse 
keni mace, punoni në kopshtari ose llojin ndërtim.

• Çdo ditë, pastroni me ujë dhe sapun lëkurën tuaj dhe 
vendin e fistulës tuaj dhe aplikoni një krem hidratues. 

• Përpara seancës së hemodializës, lani krahun ku ndodhet 
fistula juaj me ujë dhe sapun dhe infermierja do të 
dezinfektojë vendet e shpimit me një lëng baktericid.

• Pas trajtimit, do të vendoset fashë në vendet e shpimit, 
të cilat duhet të hiqen pas 4 deri në 8 orë. Është e 
mundur që fistula të rifillojë të lëshojë gjak nga pika e 
krijuar nga një pikë e shpimit, megjithatë mos kini frikë! 
Mjafton të shtypni fort këtë vrimë me një kompresë 
gjatë 10 minutave dhe të rivendosni një fashë.

Përkufizimi
Një fistul krijohet nga ana kirurgjikale duke u lidhur me 
një arterie dhe një venë të krahut. Vena (sipërfaqësore, e 
aksesueshme lehtësisht) do të jetë kështu «e arterializuar».

Në këtë mënyrë, kalibri i saj rritet, muri i saj trashet dhe 
ajo bëhet e dukshme nën lëkurë. Kjo lehtëson shpimin 
dhe pompimi i një sasie gjaku të mjaftueshme (300 ml/
minutë).

Kalimi i gjakut në fistul perceptohet me prekjen si një 
dridhje (i quajtur gjithashtu «thrill»).

Fistula arteriovenoze përfaqëson aksesin vaskular të 
zgjedhjes së parë për:
• lehtësinë e saj të përdorimit
• shkallën e ulët të infeksionit
• kohëzgjatjen e jetës për disa vite.

Lokalizimi
Fistula ndodhet ose në para-krah ose në pjesën e sipërme 
të krahut. Është e preferueshme që ai të ndodhet në 
krahun jodominues, d.m.th në krahun e majtë për personat 
që përdorin dorën e djathtë dhe anasjelltas, sepse është 
krahu më pak i përdorur në jetën e përditshme.

Fistula
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Ndërhyrja
Ndërhyrja praktikohet nën anestezi lokale-rajonale (vetëm 
në krah), në sallën e operacionit, Ajo zgjat afërsisht një orë.

Në çdo moment, ju mund të komunikoni me infermieren 
dhe ta njoftoni për çdo mungesë komforti ose gjendje 
të sëmurë.

Në mënyrë përjashtimore, operacioni realizohet nën 
anestezinë e përgjithshme. 

Qëndrimi në spital
Duke u kthyer nga salla e operacionit, infermierja mbikëqyr 
fashën tuaj dhe funksionimin e mirë të fistulës tuaj. Krijimi 
i kësaj të fundit kërkon një shtrim në spital prej 24 orësh.

Duhen disa javë deri në disa muaj për fistulën që të zhvillohet 
në mënyrë korrekte, domethënë për të fituar një rrjedhje 
të mjaftueshme për hemodializën. Funksionimi i mirë i 
fistulës tuaj arteriovenoze është një faktor përcaktues për 
efikasitetin e dializës. Është, pra, shumë e rëndësishme 
që të merrni masat për të mbrojtur fistulën tuaj, me qëllim 
mbajtjen e saj në gjendjen më të mirë të mundshme.

Mbikëqyrja
Çdo ditë:
• Verifikoni dridhjen e fistulës tuaj: gjatë prekjes, do të 

ndjeni një dridhje.
• Vini re çdo ndryshim: nëse dridhja është më e dobët 

ose në mungesë, nëse gjendja e lëkurës ka ndryshuar 
(dhimbje, skuqje, rrjedhje), ju duhet të informoni urgjentisht 
qendrën tuaj të dializës.

Masat parandaluese për t’u marrë
Duhet evituar:
• Mbajtja e një ore, byzylyku ose një veshje tepër të 

ngushtë shumë të shtrënguar nga krahu i fistulës, 
në mënyrë që pengon rrjedhjen e gjakut;

• Mbështetja në krahun e fistulës, kur ju shtriheni, 
me qëllim që të mos ta shtypni; 

• Mbajtja e objekteve shumë të rënda (valixhe, 
çantë, etj.) në krahun ku ndodhet fistula; 

• Tatuazhet ose akupunktura; 
• Ekspozimi i fistulës tuaj në diell pa përdorur 

mbrojtje kundra diellit.
Refuzoni që t’ju masin tensionin arterial ose t’ju 
marrin gjak në krahun ku ndodhet fistula.
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fashën tuaj dhe funksionimin e mirë të fistulës tuaj. Krijimi 
i kësaj të fundit kërkon një shtrim në spital prej 24 orësh.

Duhen disa javë deri në disa muaj për fistulën që të zhvillohet 
në mënyrë korrekte, domethënë për të fituar një rrjedhje 
të mjaftueshme për hemodializën. Funksionimi i mirë i 
fistulës tuaj arteriovenoze është një faktor përcaktues për 
efikasitetin e dializës. Është, pra, shumë e rëndësishme 
që të merrni masat për të mbrojtur fistulën tuaj, me qëllim 
mbajtjen e saj në gjendjen më të mirë të mundshme.

Mbikëqyrja
Çdo ditë:
• Verifikoni dridhjen e fistulës tuaj: gjatë prekjes, do të 

ndjeni një dridhje.
• Vini re çdo ndryshim: nëse dridhja është më e dobët 

ose në mungesë, nëse gjendja e lëkurës ka ndryshuar 
(dhimbje, skuqje, rrjedhje), ju duhet të informoni urgjentisht 
qendrën tuaj të dializës.

Masat parandaluese për t’u marrë
Duhet evituar:
• Mbajtja e një ore, byzylyku ose një veshje tepër të 

ngushtë shumë të shtrënguar nga krahu i fistulës, 
në mënyrë që pengon rrjedhjen e gjakut;

• Mbështetja në krahun e fistulës, kur ju shtriheni, 
me qëllim që të mos ta shtypni; 

• Mbajtja e objekteve shumë të rënda (valixhe, 
çantë, etj.) në krahun ku ndodhet fistula; 

• Tatuazhet ose akupunktura; 
• Ekspozimi i fistulës tuaj në diell pa përdorur 

mbrojtje kundra diellit.
Refuzoni që t’ju masin tensionin arterial ose t’ju 
marrin gjak në krahun ku ndodhet fistula.



Këshillat
Fistula arteriovenoze përfaqëson aksesin vaskular si 
zgjedhje të parë. Pra, është e rëndësishme të ruhet nga 
çdo rrezik dëmtimi: 
• Është e preferueshme të mbahen rroba me mëngë të 

gjata, me qëllim mbrojtjen e fistulës tuaj nga plagosjet 
që mund të provokojnë një infeksion, veçanërisht nëse 
keni mace, punoni në kopshtari ose llojin ndërtim.

• Çdo ditë, pastroni me ujë dhe sapun lëkurën tuaj dhe 
vendin e fistulës tuaj dhe aplikoni një krem hidratues. 

• Përpara seancës së hemodializës, lani krahun ku ndodhet 
fistula juaj me ujë dhe sapun dhe infermierja do të 
dezinfektojë vendet e shpimit me një lëng baktericid.

• Pas trajtimit, do të vendoset fashë në vendet e shpimit, 
të cilat duhet të hiqen pas 4 deri në 8 orë. Është e 
mundur që fistula të rifillojë të lëshojë gjak nga pika e 
krijuar nga një pikë e shpimit, megjithatë mos kini frikë! 
Mjafton të shtypni fort këtë vrimë me një kompresë 
gjatë 10 minutave dhe të rivendosni një fashë.

Përkufizimi
Një fistul krijohet nga ana kirurgjikale duke u lidhur me 
një arterie dhe një venë të krahut. Vena (sipërfaqësore, e 
aksesueshme lehtësisht) do të jetë kështu «e arterializuar».

Në këtë mënyrë, kalibri i saj rritet, muri i saj trashet dhe 
ajo bëhet e dukshme nën lëkurë. Kjo lehtëson shpimin 
dhe pompimi i një sasie gjaku të mjaftueshme (300 ml/
minutë).

Kalimi i gjakut në fistul perceptohet me prekjen si një 
dridhje (i quajtur gjithashtu «thrill»).

Fistula arteriovenoze përfaqëson aksesin vaskular të 
zgjedhjes së parë për:
• lehtësinë e saj të përdorimit
• shkallën e ulët të infeksionit
• kohëzgjatjen e jetës për disa vite.

Lokalizimi
Fistula ndodhet ose në para-krah ose në pjesën e sipërme 
të krahut. Është e preferueshme që ai të ndodhet në 
krahun jodominues, d.m.th në krahun e majtë për personat 
që përdorin dorën e djathtë dhe anasjelltas, sepse është 
krahu më pak i përdorur në jetën e përditshme.
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Vaktet e ushqimit dhe dieta
Një vakt i lehtë ushqimor është i këshilluar përpara dializës 
tuaj. Një vakt mund t’ju serviret në fillim të seancës, e 
organizuar paraprakisht nga dietologia.

Është e mundur për ju të sillni ushqimin tuaj. Ushqime 
zakonisht në sasi të kufizuara (banane, rrush, çokollatë etj.) 
mund të përtypen/gëlltiten në orën e parë të trajtimit tuaj. 

Megjithatë ngrënia gjatë dializës favorizon rreziqet e 
hipotensionit, sidomos te pacientët e moshuar dhe 
diabetikët.

Tregohuni të kujdesshëm dhe kërkoni këshillat e infermieres. 

Ushqimi përpara dhe gjatë dializës

Përkufizimi
Hemodializa është një procedurë mekanike jashtë trupit 
për të pastruar gjakun tuaj. 

Gjaku transportohet përmes një pajisjeje me një filtër që 
eliminon toksinat dhe sasinë e tepërt të gjakut. Pas kalimit 
në këtë drejtim, gjaku i pastruar rikthehet në organizëm. 
Për të pasur akses në gjakun tuaj, ne përdorim një venë 
e cila ka një rrjedhje të mjaftueshme nga vjen dhe emri 
i «aksesit vaskular».

Ekzistojnë dy lloje të aksesit vaskular:
• fistula arteriovenoze (shih broshurën)
• kateteri qendror venor (shih broshurën).

Frekuenca
Seancat zhvillohen tre herë në javë dhe zgjasin nga 
3 deri në 5 orë. Kohëzgjatja e seancës është në varësi 
të gjatësisë tuaj, rritjes së peshës midis çdo seance dhe 
rezultateve tuaja të gjakut. 

Hemodializa
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Vlerësimi i rritjes së peshës
Një seancë e hemodializës fillon dhe përfundon me matjen 
e peshës tuaj. Peshorja është metoda më e besueshme 
për të vlerësuar variacionin e peshës midis dy seancave.

Rritja e peshës përfaqëson sasinë e likuideve që nuk 
kanë eliminuar veshkat tuaja (uji, çaji, kafeja, frutat, etj.). 
Sa më e madhe të jetë ajo, aq më e vështirë do të jetë 
seanca për t’u mbështetur (rreziku i ngërçeve, lodhjes 
dhe hipotensionit).

Midis çdo seance, rekomandohet një rritje e peshës më 
e vogël se 5 % e peshës trupore.

Zhvillimi i një seance

Kontributet në lëngje
• Nëse urinoni ende, ju mund të pini në ditë 500 ml 

më shumë se totali i urinës tuaj gjatë 24 orëve. 
Për shembull, nëse urinoni 1000 ml çdo 24 orë, 
sasia e pijeve të autorizuara në ditë është e 
barabartë me 1000 ml + 500 ml = 1500 ml.

• Nëse jeni anurik (mungesë urine), sasia nuk duhet 
të tejkalojë 750 ml për 24 orë.

Disa lloje pajisjesh
Kur vjen momenti, ndihmës mjekja ose infermierja ju 
ndihmon të vendoseni në vendin që ju është rezervuar për 
seancën. Ne disponojmë disa lloje pajisjesh (gjeneratorësh). 

Pajisja mund të jetë e ndryshme nga një seancë në tjetrën 
pa ndikuar kjo në trajtimin tuaj. Pra, mos u çudisni ose 
shqetësoni nëse ndërroni vend.

Roli i infermieres
Gjatë gjithë seancës, një infermiere kujdeset për ju. Ajo 
mbikëqyr parametrat tuaj (tensionin arterial, pulsimet, 
gliceminë, etj.), si dhe zhvillimin normal të dializës duke 
ndjekur recetat mjekësore. 

Për të përmirësuar cilësinë e kujdesit që ju rezervohet, 
bashkëpunimi juaj është i nevojshëm. Lutemi, sinjalizoni 
të gjitha shenjat ose simptomat e ndjera në shtëpi, si 
dhe gjatë seancave tuaja (marrje mendsh, dhimbje koke, 
edemë, ngërçe, të vjella, diarre, dhimbje, lodhje).

Infermierja përgjigjet ndaj pyetjeve tuaja dhe bën lidhjen 
me specialistët. Ajo shoqëron gjithmonë mjekun gjatë 
vizitave të tij.

Instalimi



Vlerësimi i rritjes së peshës
Një seancë e hemodializës fillon dhe përfundon me matjen 
e peshës tuaj. Peshorja është metoda më e besueshme 
për të vlerësuar variacionin e peshës midis dy seancave.

Rritja e peshës përfaqëson sasinë e likuideve që nuk 
kanë eliminuar veshkat tuaja (uji, çaji, kafeja, frutat, etj.). 
Sa më e madhe të jetë ajo, aq më e vështirë do të jetë 
seanca për t’u mbështetur (rreziku i ngërçeve, lodhjes 
dhe hipotensionit).

Midis çdo seance, rekomandohet një rritje e peshës më 
e vogël se 5 % e peshës trupore.

Zhvillimi i një seance

Kontributet në lëngje
• Nëse urinoni ende, ju mund të pini në ditë 500 ml 

më shumë se totali i urinës tuaj gjatë 24 orëve. 
Për shembull, nëse urinoni 1000 ml çdo 24 orë, 
sasia e pijeve të autorizuara në ditë është e 
barabartë me 1000 ml + 500 ml = 1500 ml.

• Nëse jeni anurik (mungesë urine), sasia nuk duhet 
të tejkalojë 750 ml për 24 orë.

Disa lloje pajisjesh
Kur vjen momenti, ndihmës mjekja ose infermierja ju 
ndihmon të vendoseni në vendin që ju është rezervuar për 
seancën. Ne disponojmë disa lloje pajisjesh (gjeneratorësh). 

Pajisja mund të jetë e ndryshme nga një seancë në tjetrën 
pa ndikuar kjo në trajtimin tuaj. Pra, mos u çudisni ose 
shqetësoni nëse ndërroni vend.

Roli i infermieres
Gjatë gjithë seancës, një infermiere kujdeset për ju. Ajo 
mbikëqyr parametrat tuaj (tensionin arterial, pulsimet, 
gliceminë, etj.), si dhe zhvillimin normal të dializës duke 
ndjekur recetat mjekësore. 

Për të përmirësuar cilësinë e kujdesit që ju rezervohet, 
bashkëpunimi juaj është i nevojshëm. Lutemi, sinjalizoni 
të gjitha shenjat ose simptomat e ndjera në shtëpi, si 
dhe gjatë seancave tuaja (marrje mendsh, dhimbje koke, 
edemë, ngërçe, të vjella, diarre, dhimbje, lodhje).

Infermierja përgjigjet ndaj pyetjeve tuaja dhe bën lidhjen 
me specialistët. Ajo shoqëron gjithmonë mjekun gjatë 
vizitave të tij.

Instalimi



Vaktet e ushqimit dhe dieta
Një vakt i lehtë ushqimor është i këshilluar përpara dializës 
tuaj. Një vakt mund t’ju serviret në fillim të seancës, e 
organizuar paraprakisht nga dietologia.

Është e mundur për ju të sillni ushqimin tuaj. Ushqime 
zakonisht në sasi të kufizuara (banane, rrush, çokollatë etj.) 
mund të përtypen/gëlltiten në orën e parë të trajtimit tuaj. 

Megjithatë ngrënia gjatë dializës favorizon rreziqet e 
hipotensionit, sidomos te pacientët e moshuar dhe 
diabetikët.

Tregohuni të kujdesshëm dhe kërkoni këshillat e infermieres. 

Ushqimi përpara dhe gjatë dializës

Përkufizimi
Hemodializa është një procedurë mekanike jashtë trupit 
për të pastruar gjakun tuaj. 

Gjaku transportohet përmes një pajisjeje me një filtër që 
eliminon toksinat dhe sasinë e tepërt të gjakut. Pas kalimit 
në këtë drejtim, gjaku i pastruar rikthehet në organizëm. 
Për të pasur akses në gjakun tuaj, ne përdorim një venë 
e cila ka një rrjedhje të mjaftueshme nga vjen dhe emri 
i «aksesit vaskular».

Ekzistojnë dy lloje të aksesit vaskular:
• fistula arteriovenoze (shih broshurën)
• kateteri qendror venor (shih broshurën).

Frekuenca
Seancat zhvillohen tre herë në javë dhe zgjasin nga 
3 deri në 5 orë. Kohëzgjatja e seancës është në varësi 
të gjatësisë tuaj, rritjes së peshës midis çdo seance dhe 
rezultateve tuaja të gjakut. 

Hemodializa

D
S

M
 •

 In
su

ff
is

an
ts

 r
én

au
x 

d
ia

ly
se

s 
- 

A
lb

an
ai

s 
• 

Ja
n

vi
er

 2
01

5


