
 
  

ى با ٍس  اس اًدام کارّای سٌگیي ٍ بلٌذ کزدى اخسام -31

 .ًوايیذ دار خَد خَدداری لکیلَگزم با دست فیستَ 2بیص اس 

ّز رٍس فیستَل خَد را لوس کٌیذ ٍ ارتعاش را سيز دست  -31

 .حس کٌیذ
 

فیستَل ٍرزشْای  برای برجستِ شدى عرٍق

 زیر را اًجام دّید

 . تز اس قفسِ ی سیٌِ قزار دّیذ .دست را پايیي3

. خویز يا تَپ قابل ارتداع را در دست گزفتِ ٍ با فطار آى را 2

 ))بیست بار تکزار بعذ استزاحت . باس ٍ بستِ ًوايیذ

 بار(.05) .هدذدا چٌذيي بار ايي عول را اًدام دّیذ1

هاليوي  )بٌذ کطي(ِبْتز است بیوار، تَرًیک.بعذ اس چٌذ رٍس 1

 دقیقِ(3.) را باالی عضَ ببٌذد ٍ ايي ٍرسش را اًدام دّذ

 

 

 

تَل بِ ساگر رگ ّا برای ایجاد فی:  در ضوي

اًدازُ کافی قَی ًباشد جراح هوکي است 

تصوین بگیرد بِ جای آى بِ بیوار گرافت 

  بدّد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 عنوان: 
 

)ضرياني و وريذي(مراقبت از فیستول  

ديالیسيبیماران و گرافت در    
 

 

بخص هموديالیس-آموزش به بیمار -واحذ پرستاري  

 گروه هذف : بیماران ديالیسي 
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 وقتی مشکلی پیش بیاد، حتماً حکمتی داره

 وقتی بیمار می شی ،

 گرفته شدهحتماً جلوی یک اتفاق بدتر 

 

 کتاب شٌاخت دیالیس هٌبع :

 از اًتشارات هَسسِ سالهت پژٍّاى ًیکاى
بیوارستاى شْید  - خ بسرگوْر –اصفْاى  آدرس :

32211031 :تلفي  –ٍاحد آهَزش بِ بیوار  -صدٍقی  

 

 9911پايیس :   دوم بازبیني 

 (335 -350-39ضماره :  )



 
 
 
 

  بیوار عسیس

ضوا بزای اًدام ّوَديالیش احتیاج بِ فیستَل يا گزافت کِ  

بْتز بِ   ٍ ٍريذ است ٍ هَخب دستزسي  ارتباطي بیي ضزياى

ضَد ًیاس هبزم داريذ ٍ بْتزيي رٍش دستزسي  خزياى خَى هي

سا ل ٍ  7-0عزٍقي در ّوَديالیش هشهي فیستَل است کِ 

 .سا ل ّن قابل استفادُ خَاّذ بَد 35حتي گاّي تا 

فیستَل بْتزيي رٍش دستزسي بِ خزياى خَى است ، سيزا 

هذت طَالًي تزی قابل استفادُ است ٍ هطکالت کوتزی 

 . هثل عفًَت ٍ لختِ ضذى را بِ ّوزاُ دارد

ّفتِ پس اس گذاضتي 32تا  6استفادُ اس  فیستَل خْت ديالیش  
 1تا 2اها در هَرد گزافت  . اهکاى پذيز هي باضذ تَل ،سفی

 . کزد هي تَاى اسآى استفادُبعذ  ّفتِ 

 دسترسی عرٍقی هسهي شاهل:

 .فیستَل ضزياًي ٍريذی3

 .گزافت2

باید در خصَص   بیواراى عسیس ًکاتی کِ شوا 

 تَجِ کٌید:هراقبت از فیستَل ٍ گرافت  بِ آى 

زسش لّزرٍس صبح کِ بیذار هي ضَيذ ٍخَد ًبض ّوزاُ با  -3

خَد بزرسي  ٍ صذای فص فص را در هحل فیستَل يا گزافت

خَى هٌاسب  ی خزياى ٍخَد ايي لزسش ٍ صذا ًطاًِ ،کٌیذ

 است .

 

 

 

تَل بِ صَرت هزتب با هحلَلْای ستویش کزدى هحل فی -2

تَل تزهین سکِ هحل فی تدَيش ضذُ ٍ اداهِ ايي کار تا سهاًي

 . (رٍس31- 35ٍ بخیِ ّای آى کطیذُ ضَد )حذٍد 

بزای پیطگیزی اس عفًَت تا چٌذ ساعت پس اس اًدام  -1

 .ديالیش ، اس ضستطَ ٍ حوام ٍضٌا کزدى پزّیش کٌیذ 

اس بلٌذ کزدى اضیاء سٌگیي با کطص اًذام دارای فیستَل  -1

 خَدداری ضَد.

در صَرت پیذايص ّز يک اس عالئن ّطذار دٌّذُ سيز در  -0

 :بگیزيذتَل ، با پشضک هعالح خَد تواس سهحل فی

 ِکزختي ٍ هَرهَر ضذى اًذام هزبَط 

  درد در باالی هحل اتصال ضزياى ٍ ٍريذ 

  سزدی اًذاهْا در قسوتْای پايیي تز اس هحل فیستَل 

 اس بیي رفتي لزسش ٍصذای فص فص 

  گزهي ، تَرم  ، درد، ًطاًِ ّای عفًَت هثل قزهشی 

 تزضح چزکي  ٍ 

 . اس بي حزکتي هذاٍم دست فیستَل دار بپزّیشد -6

 دستْای کسي کِ ضوا را بِ دستگاُ ٍصل هي کٌذ ، -7

 ضستِ ٍ دستکص پَضیذُ ٍ هاسک سدُ باضذ.

ديالیش ، هحل فیستَل يا گزافت را در فاصلِ هیاى خلسات  -8

 تویش ٍ خطک ًگِ داريذ .

بِ ّیچکس اخاسُ ًذّیذ اس دست يا پای دارای فیستَل يا  -9

 گزافت ، خَى بگیزد يا فطار ضوا را اًذاسُ گیزی کٌذ .

بز رٍی فیستَل يا گزافت ، لباس تٌگ ًپَضیذ ٍ خَاّز  -35

 آالت ًبٌذيذ. 

 با دست دارای فیستَل يا گزافت کیف حول ًکٌیذ . -33

ارای فیستَل ٍ گزافت اس خَابیذى بز رٍی باسٍ يا پای د -32

 پزّیش کٌیذ
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