
ٗنٖ اس درهبى ّبٕ خبٗگشٗي ملِ٘ در افزاد هجتال ثِ 

ًبرسبٖٗ ملِ٘ دٗبل٘ش خًَٖ است. در ّز ًَثت اس 

دٗبل٘ش، خَى فزد تصفِ٘ هٖ ضَد ٍ هَاد سائذ آة ٍ 

ًول اظبفٖ ثزداضتِ هٖ ضَد ٍ ثِ اٗي تزت٘ت تعبدل 

ثذى حفظ هٖ ضَد. ثزإ اًدبم ٗل دٗبل٘ش خًَٖ 

سٖ سٖ  300-250هٌبست ثبٗذ در ّز دق٘قِ حذٍد 

در دق٘قِ اس خَى فزد ٍارد صبفٖ دستگبُ دٗبل٘ش 

ضَد. اس آًدبٗ٘نِ عزٍق هعوَل هَخَد دراًذام ّب 

تَاًبٖٗ خَى دّٖ ثب اٗي ه٘شاى را ًذارًذ، السم است 

اس رٍش ّبٖٗ ثزإ سزعت ثخط٘ذى ثِ خزٍج خَى 

اس ثذى استفبدُ گزدد. اٗي رٍش ّب ضبهل اٗدبد 

َقت ٗب دائن هٖ ثبضذ مِ ف٘ستَل، گذاضتي مبتتز ه

ّز مذام در هَاردٕ خبظ هَرد استفبدُ قزار هٖ 

 گ٘زد. 

 

 ف٘ستَل ضزٗبًٖ ٍرٗذٕ: 

ثب اٗدبد ٗل اتصبل ث٘ي ضزٗبى)سزخزه( ٍ 

ٍرٗذ)س٘بّزه( در ًبحِ٘ هچ دست ٗب آرًح ف٘ستَل 

اٗدبد هٖ ضَد. ثب اًدبم اٗي عول س٘بّزه ّبٕ 

سدى دست ثزخستِ ٍ پز خَى هٖ ضَد ٍ ثب سَسى 

ثخَثٖ هٖ تَاى ثِ خزٗبى خَى هَرد ًظز در ح٘ي 

دٗبل٘ش دست ٗبفت. ف٘ستَل در دست غ٘ز غبلت 

)هعوَالً دست چپ در افزاد راست دست( اٗدبد هٖ 

قبثل  گزدد مِ هعوَالً چْبر ّفتِ پس اس اٗدبد 

استفبدُ است. استفبدٓ پ٘ص اس هَعذ اس ف٘ستَل 

زاد هوني است طَل عوز آى را مبّص دّذ. در اف

هسي ٍ هجتال ثِ دٗبثت ٍ ث٘وبرٕ ّبٕ عزٍقٖ گبّٖ 

هبُ سهبى  6ثزإ آًنِ ف٘ستَل قبثل استفبدُ ثبضذ ثِ 

احت٘بج دارٗن. ثزإ ّو٘ي هعوَالً در اٗي افزاد سٍدتز 

 .ف٘ستَل اٗدبد هٖ ضَد

قجل اس اٗدبد ف٘ستَل اس ّز گًَِ خًَگ٘زٕ ٗب  توصيه:

 پزّ٘ش گزدد.گزفتي فطبر خَى اس دست هَرد ًظز ثبٗذ 

 

چند نكته در مورد مراقبت از فيستول 

 ـ وريدي:  شرياني

پس اس اٗدبد ف٘ستَل ٍرسش ّبٕ دست )ثبس ٍ ثستِ  -1

مزدى هطت دست ٍ فطزدى هنزر ٗل تنِ خو٘ز( را ثِ 

طَر هزتت اًدبم دّ٘ذ تب ٍرٗذّبٕ اطزاف ف٘ستَل ّز 

چِ سٍدتز هتسع )گطبد( ٍ ثزإ دٗبل٘ش قبثل استفبدُ 

  ضًَذ.

ثب لوس ٗل ف٘ستَل فعبل لزسضٖ در سٗز دست خَد  -2

مٌ٘ذ. در صَرت قطع اٗي لزسش اثتذا ثب  احسبس هٖ

دست دٗگز ظزثبت هنزرٕ ثز رٍٕ ف٘ستَل ثشً٘ذ تب اگز 

إ اٗدبد ضذُ اس ف٘ستَل خبرج ضَد ٍ سزٗعبً ثِ  لختِ

رٍس ثعذ مط٘ذُ  15ّب هعوَالً  خزاح هزاخعِ مٌ٘ذ. ثخِ٘

 ضًَذ.  هٖ

اس ف٘ستَل گذارٕ تب حذ اهنبى اس افت فطبر  پس -3

خَى در ح٘ي دٗبل٘ش، ثلٌذ مزدى ثبر سٌگ٘ي ثب دست 

ف٘ستَل دار، گذاضتي آى دست در سٗز سز، ظزثِ 

خَردى ثِ ف٘ستَل ٍ اًذاختي دستٔ م٘ف رٍٕ ف٘ستَل 

خلَگ٘زٕ مٌ٘ذ. اٗي عَاهل هوني است هَخت اس مبر 

 افتبدى ف٘ستَل ضًَذ.

درد، تَرم، قزهشٕ، گزهٖ ٗب تزضح در صَرت ثزٍس  -4

چزمٖ در ف٘ستَل ٗب تَرم سبعذ ٍ ثبسٍٕ دست 

ف٘ستَل دار ثِ سزعت ثِ پشضل هعبلح خَد هزاخعِ 

 مٌ٘ذ. 

ضَد، ٗعٌٖ در ٗل  گبُ ف٘ستَل دچبر آًَِرٗسن هٖ -5

گزدد. دقت مٌ٘ذ  ًبحِ٘ ثِ ضذت ثزخستِ ٍ پز خَى هٖ

برگٖ ٍ مِ آًَرٗسن چَى خذار ًبسمٖ دارد، در خطز پ

خًَزٗشٕ ضذٗذ است. پس حتوبً آى را ثِ خزاح ًطبى 

دّ٘ذ، ثِ خصَظ اگز پَست رٍٕ آى ًبسك ضذُ ثبضذ. 

هزاقت ثبض٘ذ مِ ّ٘چگبُ ظزثِ ٗب فطبر هحنوٖ ثز رٍٕ 

 آًَرٗسن ٍارد ًطَد.

اس پزستبر ثخص دٗبل٘ش درخَاست مٌ٘ذ تب خبٕ  -6

سَسًْب را ثِ طَر چزخطٖ در خلسبت دٗبل٘ش تغ٘٘ز 

 دّذ.  ذ. اٗي مبر عوز ف٘ستَل ضوب را افشاٗص هٖدّ

هوني است ثِ دًجبل عول دست دچبر تَرم ضَد   -7

مِ هعوَال ثب اًدبم حزمبت ٍرسضٖ ٍ قزار دادى دست در 

 سطحٖ ثبالتز اس سطح ثذى تَرم مبّص هٖ ٗبثذ. 

 كاتتر موقت : 
در هَاردٗنِ فزد هجتال ثِ ًبرسبٖٗ ملِ٘ ثِ صَرت 

ذ دٗبل٘ش ثبضذ، فزصت مبفٖ ثزإ اٗدبد اٍرصاًس ً٘بسهٌ

ف٘ستَل ٍخَد ًذارد ٍ اس مبتتز هَقت استفبدُ هٖ ضَد. 

اٗي مبتتز ّب در ٍرٗذ ّبٕ ثشره گزدى ٍ ٗب ًبحِ٘ مطبلِ 

راى گذاضتِ هٖ ضَد ٍ ثزإ خلَگ٘زٕ اس ثزٍس عفًَت 

ثبٗذ در موتز اس ٗل هبُ خبرج ضَد. اس آًدبٖٗ مِ مبتتز 

ٗذ هزمشٕ هٖ ضَد، احتوبل ثزٍس اس سطح پَست ٍارد ٍر

عفًَت در آى سٗبد است، عالئن ثزٍس عفًَت ضبهل 

 ترشح و قرمسي شديد در محل كاتتر و بروز تب و لرز



خصَصبً ٌّگبم دٗبل٘ش هٖ ثبضذ. در صَرت ثزٍس چٌ٘ي 

عالئوٖ هزاخعِ سزٗع ثِ پشضل ٍ خبرج مزدى مبتتز 

 سٗز ًظز پشضل هسئَل تَصِ٘ هٖ ضَد. 

 

 كاتتر دائم: 

اس ًظز هحل قزار گ٘زٕ هطبثِ مبتتز هَقت در ٍرٗذ 

هزمشٕ ًبحِ٘ گزدى هٖ ثبضذ ٍ قسوت خبرخٖ آى در 

خلَٕ قفسِ سٌِ٘ قزار هٖ گ٘زد. اگز مبتتز دچبر 

عفًَت ًطَد تب ٗل سبل هٖ تَاًذ ثبقٖ ثوبًذ. در 

افزادٗنِ ٍرٗذّبٕ ث٘وبر ثزإ گذاضتي ف٘ستَل هٌبست 

 ل ثِ هذت طَالًٖ قبثل استفبدُ ًجبضذًجبضذ ٍ ٗب ف٘ستَ

 اس مبتتز دائن استفبدُ هٖ ضَد. 

 به نكات زير توجه كنيد: 

ّبٕ آى در  اس خن مزدى مبتتز، ثبس مزدى سز لَلِ -1

هٌشل، خ٘س مزدى پبًسوبى مبتتز، خبراًذى سٗز 

پبًسوبى، ٗب ثبس مزدى ٍ دستنبرٕ پبًسوبى ثب دست 

 آلَدُ خَددارٕ مٌ٘ذ. 

ثبر در ّفتِ در ثخص  3ى مبتتز را حذاقل پبًسوب -2

دٗبل٘ش ٗب ٗل هزمش ثْذاضتٖ درهبًٖ ثِ رٍش استزٗل 

 تعَٗط مٌ٘ذ. 

در ٌّگبم حوبم مزدى رٍٕ مبتتز را ثب ٗل پَضص  -3

ظذ آة هبًٌذ م٘سِ ًبٗلَى ثپَضبً٘ذ ٍ تب حذ اهنبى اس 

دٍش دستٖ استفبدُ مٌ٘ذ تب پبًسوبى مبتتز خ٘س 

اس دٗبل٘ش حوبم مٌ٘ذ تب اگز ًطَد. ثْتز است قجل 

 پبًسوبى خ٘س ضذ آى را در ثخص دٗبل٘ش عَض مٌ٘ذ. 

اگز دٗبل٘ش ثِ علتٖ قطع ضذ ٍلٖ مبتتز را ثِ  -4

صالحذٗذ پشضل خَد ًگبُ داضت٘ذ، حتوبً در ٗل هزمش 

ّبٕ مبتتز را  ثْذاضتٖ درهبًٖ چٌذ ثبر در ّفتِ لَلِ

خلَگ٘زٕ  ّپبرٌِٗ مٌ٘ذ تب اس لختِ ضذى ٍ اًسذاد مبتتز

 ضَد. 

إ اس عفًَت مبتتز  در صَرت هطبّذُ ّز ًطبًِ -5

هبًٌذ تت ٍ لزس )ثِ طَر داٗن ٗب در ٌّگبم دٗبل٘ش(، 

قزهشٕ، تَرم، گزهٖ ٗب تزضح چزمٖ در هحل خزٍج 

مبتتز، ٗب ثزٍس خَى هزدگٖ ٗب درد در اٗي هحل ثِ 

 پشضل هعبلح ٗب ث٘وبرستبى هزاخعِ مٌ٘ذ. 

ّب ٗب خبرج  زٗشٕ، پبرُ ضذى ثخِ٘در صَرت ثزٍس خًَ -6

ضذى مبتتز اس ثذى، ثب ٗل گبس استزٗل هحل مبتتز را 

 فطبر دّ٘ذ ٍ ثِ سزعت ثِ ث٘وبرستبى هزاخعِ مٌ٘ذ. 

تَخِ مٌ٘ذ مِ طَل عوز مبتتزّبٕ هَقت در ٍرٗذ  -7

ّفتِ ٍ در ٍرٗذ ثبالٕ قفسِ سٌِ٘  3گزدى حذامثز 

َس قبثل حذامثز ٗل هبُ است. پس اگز ف٘ستَل ضوب ٌّ

استفبدُ ً٘ست، ثزإ مبّص خطز عفًَت، پس اس 

گذضت اٗي سهبى ثِ پشضل خَد هزاخعِ مٌ٘ذ تب در 

 صَرت لشٍم مبتتز تعَٗط گزدد. 

در سهبى استفبدُ اس مبتتز ٍرٗذٕ استفبدُ اس هبسل  -8

صَرت ثزإ ث٘وبر ٍ پزستبر الشاهٖ است. مبتتز داٗن 

پبًسوبى مزدى ثخِ٘ خبرخٖ ًذارد ٍ هعوَالً ً٘بسٕ ثِ 

آى ً٘ست. هزاقت ثبض٘ذ مِ مبتتز مط٘ذُ، لختِ ٗب ثبس 

 ًطَد.
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