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हेमोडायलाईसिि गरििहेका सििामीहरुको लागी स्वःस्याहाि िम्िन्धी जानकािी (Self-care leaflet) 

 

सनयसमत डायलाइसििले िगतलाई छानिे शरििको फोहोि वा दषुित पदार्थ फ्याक्न,े अम्ल, क्षाि, लवण ि पानीलाई िन्तलुनमा िाख्न ेकाम  गदथछ । स्वस्र् मगृौलाको 
१५–२० प्रसतशत मात्र गदथछ । ति मगृौलाले िनाउन ेहमोनहरु षविामीले सनयसमत रुपमा िेवन गनुथपने हनु्छ । डायलाइसििको षविामीले खाना, पानी, औिधी िेवन 
ि जीवनशैलीमा षवचाि नगिेमा र्प डायलाइसिि गरििाख्न ुपने, कुपोिण हनु,े षवसिन्न षकटाणहुरुले िंक्रमण गिाउन,े षवस्तािै मटुुको िोग लाग्न,े तर्ा अचानक मतृ्य ुिमेत 
हनु िक्छ । तिर्थ यी षविामीहरुले आफ्नो स्वाथ्यको सनयसमत िषह ढंगले हेिषवचाि गनथ यो िेल्फकेयि सलफलेट तयाि गरिएको छ ।  

क)  अत्यन्त ध्यान ददन ुपनेकुिाहरू  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख) खाना तर्ा पानी   

डायलाइसिि गिाइिहेका षविामीहरुको खाना तर्ा पानी सनम्नानिुािको हनु ुपदथछः 
पोिक तत्व तर्ा खानकुेिा  खानाको प्रकाि ि आवश्यक परिमाण कैषफयत  

क्यालोिी 
 

 

 

 

 

 

 

६०ििथ िन्दा मसुनको 
व्यक्तिलाई–  

 

 

 

३५ षकलो क्यालोिी प्रसत के.क्तज शािीरिक 
तौल प्रसत ददन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६० ििथ िन्दा मार्ीको 
व्यक्तिलाई  

३०–३५ षकलो क्यालोिी प्रसत के.क्तज 
शािीरिक तौल प्रसत ददन      

प्रोषटन (१.२ ग्राम प्रोषटन प्रसत के.क्तज 
शािीरिक तौल प्रसत ददन)  

 

माि ̷ु माछा ३५ ग्रामको एक टुक्रा िातो माि ु(खसि, िााँगा) नखाने    

 

अण्डाको िेतो िाग एउटा 
पसनि  ३–४ टुक्रा  
दधु  २ सगलाि(४०० सम.सल)   

दाल   

 

२ कप ( २०० सम.सल) 

हरियो तिकािी  १५० ग्राम  
फलफूल दिक्कको स्याउ/नािपाती/ 

अम्िा/असलकसत मेवा/  
िईुकटहि    

 अरु फलफूल, जिु ि िकेुको फलफूल – काज,ु 

पेस्ता, नरिवल आदी कषहल्यै नखान े

िागपात तिकािीलाई आधा घण्टा 
तातोपानीमा डुवाउने असन 
पखालेि पकाउने। 

  

िोसडयम ननु २ ग्राम वा िो िन्दा कम 

 

िट्टाको खानकुेिा नखान े

पानी तर्ा झोल पानी, क्तचया, दधु, दाल आदी ददनहुाँ िाम्रिी षपिाि हनु े सििामीले जसत 
षपिाि हनु्छ त्यसत झोल  षपउन िक्छ 

यदद षपिाि नगण्य मात्रामा छ िने ददनहुाँ 
५००–६०० सम.सल. मातै्र झोल पदार्थ षपउन ु
पछथ 

 

१) जसत षपिाि हनु्छ त्यसत झोल पदार्थ षपउनहुोि ्। 

२) पोटासियम िएको खानकुेिा नखान ेजस्तैः केिा, एिोकाडो, अंगिु, िनु्तला आदद । 

३) प्रत्येक हप्ता हेमोग्लोसिनको जााँच असनवायथ गिाउनहुोि ्। 

४) प्रत्येक ३ मषहनामा िेिोलोक्तजकल क्तस्क्रसनङ असनवायथ गिाउनहुोि ्। 

५) आफ्नो dry weight र्ाहा पाउनहुोि।्  

६) डायलइसिि अगासड ि पछासड RFT जााँच असनवायथ गिाउनहुोि ्। 

७) क्तचषकत्िकले लेखेको औिधीहरु सनयसमत रुपमा तोषकएको मात्रामा खानहुोि।्  

८) Vascular access(AV षफस्टुला/AV ग्राफ्ट /) क्यारे्टि को हेिचाह गनुथहोि ्।  

९) सनयसमत रुपमा मगृौला ि मटुु िोग सिशेिज्ञिंग पिामशथ सलनहुोि ्। 
 



 

 

ग) डायलाईसिि गने षविामीहरुको सनयसमत स्वास्थ्य परिक्षण गने िम्िन्धमाः  

क्र.िं. जााँच गिाउन ुपने िमय गिाउन ुपने जााँचहरु कैषफयत 

१ प्रत्येक मषहना डायलाइसिि अगाडी ि डायलाइसिि पछाडी RFT, CBC, PH, Serum Calcium, 

Serum Albumin, BCM, BMI वा Dry weight monitor 

 

२ प्रत्येक मषहना मगृौला िोग सिशेिज्ञिंग आप्नो स्वास्थ्यको परिक्षण गिाउन े
 

३  प्रत्येक ३ मषहना Serological screening  अर्ाथत HIV,HCV, HBsAg िारै् Iron profile, PTH, Vit D 

level 

 

४ प्रत्येक ६ मषहना मटुुको जााँच 
 

 

घ) खोप 

क्र.िं. खोपको नाम लगाउन ुपने िमय कैषफयत 

१ Flu िाषिथक १ पटक 
 

२ Pneumococcal  ५ ििथमा एक पटक 
 

३ Hepatitis 'B' ( double dose) ५ ििथमा एक पटक ०,१,२,६ मषहना  

ङ) औिसध ि हेमोडायलाईसिि 

हेमोडायलाईसििले समगौलाका केही कायथहरूलाई मात्र support गनथ िक्छ जस्तै शिीिको फोहोिहरू हटाउन ेि शिीििाट अत्यासधक पानी हटाउने आदी। मगृौलाका अन्य धेिै 

कायथहरू औिसधहरूका माध्यमले व्यवस्र्ापन गनुथपदथछ। त्यिैले तपाईले धेिै र्िीका औिसधहरू खानपुने हनु्छ।  

औिसधको िािेमा सनम्नसलक्तखत िुाँदाहरू िझु्न ुपदथछ: 

१) औिसधलाई सिधा घाम ि क्तचिोिाट टाढा ि ििुक्तक्षत िाउाँमा िाख्न ुपदथछ। 

२) औिसधहरूको िूची िधैं आफूिाँग ििुक्तक्षत िाख्न ुपदथछ। 

३) तपाईको नेफ्रोलोक्तजस्ट वा डायलाईसिि एकाइको डाक्टिले सिफारिि गिेको िन्दा िाहेक अरु कुनै पसन औिसध नखान ुहोला ।(जस्तै: नदखु्नऔेिसध, आयवेुददक ि हिथल 

औिसध) 

४) डाक्टिको िल्लाह सिना औिसध कषहल्यै पसन निोक्न ̷ु नछोड्न ुहोला । 

५) नेफ्रोलोक्तजष्टले ददएको सनदेशन अनिुाि तपाईंले औिसध खाने गनुथ पदथछ (जस्तै औिधी अनिुाि खाली पेटमा, खाना पसछ वा खानािाँगै चपाएि खानेआदद) 

६) तपाईको औिसध  वा खाना तपाईको स्वास्थ्य अवस्र्ा वा िगत रिपोटथको आधािमा परिवतथन गनुथपदथछ। नयााँ िल्लाह अनिुाि औिसध वा खाना खान ुपदथछ ।  

७) अन्य क्तचषकत्िकहरु द्वािा ददएको कुनै पसन औिसध सलन ुअक्तघ त्यो ििुक्तक्षत छ वा  छैन सनक्तित गनुथहोि।् वा तपाईं आफ्नो नेफ्रोलोक्तजष्टिाँग िल्लाह पिात औिधी खान े
गनुथ होला ।  

८) तपाईको औिसध ि खानाको िािेमा डाक्टििाँग छलफल गनथ नसििथनहुोि ्तपाईको खाना ि औिधी िाधािण व्याक्ति िन्दा फिक हनु िक्दछ। 

९) तपाईंलाई डायलाईसिि एकाइका डाक्टिले वा नेफ्रोलोक्तजस्टले डायलाईसिि ित्र अक्तघ केषह औिसधहरू नखान िल्लाह ददन्छन।् (षवशेि गिी मधमेुह ि उच्च ििचापका 
औिसधहरू, िो िएमा िोषह िल्लाह अनिुाि गनुथ पदथछ ।)  

१०) कुनै औिधीहरु डायलायसिि पिात मात्र खान ुपने हनु्छ वा औिधीको मात्रा दोहयाथउन ुपने हनु्छ (षकनषक ती औिसधहरू डायलाईसिििाट पखासलन िक्छ।) 
त्यि कािण तपाईंको डाक्टििंग यिको िािेमा िाम्रो िंग िल्लाह खान ुहोला । 

११) आफुले खाइिहेको औिधी ि त्यिको नकािात्मक अििको िािेमा आफ्नो क्तचषकत्िक ̷ नफे्रोलोक्तजष्टिाँग िाम्रिी छलफल गिी औिसधको षकन खान ुपिेको हो 
िझु्न ुहोला ।  

च) AV Fistula(षफस्टुला )/AV Graft (ग्राफ्ट) को हेिचाह गने तरिका 
१. षफस्टुला वरिपिी कुनैपसन षकसिमको गि गहना, घडी, वा कुनै पसन प्रकािको ब्याण्ड कषहल्यै  नलगाउनहुोि ्। 

२. षफस्टुला िएको हातले ४.५ के.जी िन्दा गह्रौं िस्त ुवा िामग्रीहरु कषहल्यै निोक्नहुोि ्। 

३. षफस्टुला िएको हातमा कषहल्यै ििचाप परिक्षण नगनुथ, िारै् िो हातवाट िगत परिक्षणकालासग िगत िंकलन नगनुथहोि ि िो हातमा क्यानलुा पसन 
नलगाउनहुोि ्। तपाइको हातमा षफस्टुला छ िने्न जानकािी स्वास्थ्य कमीलाई पसन ददन ुहोला िारै् ििचाप नसलने, िगत िंकलन नगने ि क्यानलुा 
नलगाउने िसन स्वास्थ्यकमीलाइ जानकािी ददनहुोला ।  

४. षफस्टुला िएको हातलाई िधै िखु्खा ि न्यानो िाख्नहुोि िारै् वाषहिी उच्च ताप ि उच्च क्तचिोिाट िचाउन ु। षफस्टुला िएको हातलाई कुनै पसन 
प्रकािको धारिलो िस्त ुवा हातहसतयाि िाट िचाउनहुोि ्। 

५. डायलाइसिि गरििके पसछ िो िाउमा िएको  scar अर्वा खतलाई नहटाउनहुोि, नक्तझक्नहुोि ्। 

६. षफस्टुला िएको हातले सनयसमत व्यायाम गनुथ पदथछ जस्तैः िललाई कस्दै, छोड्दै गनुथ, यो क्रम प्रत्येक ददन कक्तम्तमा पााँच पटकिम्म सनयसमत रुपमा 
गनुथहोि।् 

७. षफस्टुला (Vascular Access) िएको हातसति टाउको िाखेि  अर्वा िो हातलाई सििानी िाखेि नितु्नहुोि ्। 

८. षफस्टुला वरिपिी िसुनएको, िगत िगेको िातो सनलो िएि दखेुको िएमा िंक्रमणको लक्षण हनु िक्ने िएकोले सनयसमत रुपमा हेनुथहोि ्ि यस्तो लक्षण 
िएमा क्तचषकत्िकिंग िल्लाह सलनहुोि ्।  



 

९. AV षफस्टुला/AV ग्राफ्ट  िाट डायलाइसिि गनुथ अक्तघ िािनु पानीले िफा िंग धनुहुोि । यदद िम्िव िएमा स्यानीटाइजिले पसन िफा गनुथहोि।् 

छ) डायलाईसिि गदाथ प्रयोग हनु ेक्यारे्टिको हेिचाह गने तरिका 
१. घााँटीमा क्यारे्टि लगाएको िाउाँिाट िगत िगेको वा षपप िगेको छ ̷  छैन जााँच गनुथहोि ्।  

२. यदद घााँटीमा क्यारे्टि लगाएको िए अनहुाि वा घाषट िकु्तन्नएको छ/छैन वा िातो सनलो िएको छ ̷ छैन हेनुथहोि त्यिै गिी  खटु्टामा पसन िसुनएको छ ̷ छैन 
हेनुथहोि ्। 

३. Collateral Circulation का िारै् क्यारे्टिको नक्तजकैको नशा िकु्तन्नएको  छ ̷ छैन जााँच गनुथहोि।् 

४. हेमोडाइलाइसििमा प्रयोग हनु ेक्यारे्टि पूणथरुपले टेप ि टाकाले ििुक्तक्षत छ ̷ छैन जााँच गनुथहोि।् 

५. क्यारे्टि िाखेको िााँउ तातो ि छुन नहनुे गरि दखेुमा डाक्टिलाइ िेषट आवश्यक िल्लाह सलनहुोि ्।  

६. क्यारे्टिलाई िािम्िाि पानीले नसिजाउनहुोि िकेिम्म िखु्खा ि िफा िाख्नहुोि ्।  

७. हेमोडाइलाइसिि गनुथ अक्तघ नहुाएि जानहुोि ्।  

८. क्यारे्टि सनकाल्न ुपिेमा क्तचषकत्िकको िल्लाह अनरुुप सनकाल्नहुोि ि ििुक्तक्षत हनुहुोि ्।  

९. यदद मासर् उल्लेक्तखत िमस्याहरु देखा पिेमा तत्काल नक्तजकैको अस्पतालमा िकेिम्म सछटो परिक्षणका लासग जानहुोि ्। 
ज)  दैसनक षक्रयाकलाप 

तपाइाँ डायलाईसििमा ििेपसछ तपाइाँको जीवनशैलीमा परिवतथन हनु िक्छ।जि यो ददनचयाथको िानी पछथ त्यि पसछ तपाईले शािीरिक ि िावनात्मक षहिािले िाम्रो महििु गनथ 
र्ाल्नहुनुछे। पौषष्टक खाना लगायत पिुानो कामलाई सनिन्तिता ददन ुिएमा तपाईं  िाम्रो जीवनस्ति सिताउन िक्न ुहनुेछ।  
१  .पषहले जस्तै दैसनक गसतषवसधहरूलाई जािी िाख्नहुोि;् ितु्न ेि िस्ने मात्र नगने ि घिको काममा पसन िहयोग गनुथहोि।् 
२ .व्यायाम: आफुले  िक्न ेजसत सनयसमत व्यायाम गनुथहोि ्, ति तपाईले कसत व्यायाम गनथ िक्नहुनु्छ  िनेि जान्न डाक्टििाँग पषहला पिामशथ सलन ुपछथ। 
३. १०-१५ समनेटको ििल व्यायाम जस्तै षहंड्ने ि योगाले पसन तपाईंलाई फाईदा  हनु्छ 
४. औिसध , झोल पदार्थको मात्रा ि आहािको पालना गनुथहोि।्  
५ िििफाईमा ध्यान िाख्नहुोि।् 
 ६. षफस्टुलाको हेिचाह गनुथहोि,् यो तपाईको जीवन िेखा हो। 
७. परिवाििंग यात्रामा िाषहि घमु्न जानहुोि।्  
८. तपाइाँको पिुानो काम जािी िाख्नको लागी कोक्तशश गनुथहोि ्वा नया काम जनु गनथ िषकन्छ शरुु गनुथि;् यिले आसर्थक रूपमा पसन मद्दत गदथछ।  
९. तपाईको िोगलाई िझु्न लेखहरू पढ्नहुोि।् 
१०. षटिी हेनुथहोि ्वा पसत्रका पढ्ने गनुथहोि ्। 

 


