
ICU Equipment : Macedonian

Што е машина за дијализа? 
What is a Dialysis Machine? 

Машините за дијализа се познати под името машини за бубрези затоа што им помагаат на 
бубрезите да работат. Постојат многу причини зошто некому би му требала дијализа: 

• Ако бубрезите не работат доволно како резултат на заболување или повреда
• Со цел да се отстранат штетните отпадни материјали од организмот
• Со цел да се отстрани вишокот на течност во организмот

Како работи? 
How does it work? 

Пациентите се поврзани со машината за дијализа преку црево (што личи на големо црево за 
интравенозна инфузија) што се поставува во вратот или во ципата. Дијализа може да е 
потребна 24 часа на ден или само неколку часа на ден. Сосотјбата на пациентот ќе одреди 
колку често е потрбно да се прави дијализа. 

Преку катетрот се извлекува  крвта која што се циркулира преку филтер во машината со цел 
да се исчисти, а потоа се враќа назад преку истото црево. 
Машините за дијализа ги има во разни форми и големини но сите работат на истиот начин. 
Кај пациентите кои добиваат дијализа е потребно редовно да се следи крвниот притисок и да 
се направат неколку тестови на крвта за да се знае дека дијализата работи како што треба. 

Дали има некакви компликации? 
Are There Any Complications? 

Сите интерванции и процедури во Одделението за интензивна нега носат одреден степен на 
ризик дури и кога се изведуваат од страна на обучен и искусен персонал. Ве молиме да ги 
продискутирате овие прашања со медицинскиот персонал кој се грижи за пациентот. 

Дали имате некакви прашања? 
Any Questions? 

Секако, ако имате некакви прашња или грижи, ве молиме да разговарате со сестрите и 
докторите од Одделението за интензивна нега. 
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