
 ديالیشخًَیِ در ، ػزٍق تِ دستزسی رٍش تْتزيي

 تیي درفیستَل، .هیثاضذ فیستَل هذت طَالًی

 .تزلزار     هی وٌٌذ پیًَذ ضزياى ٍ ٍريذ

 فيستول تا جه مدت قابل استفاده است ؟

 سال ّن10 تا گاّی حتی ٍ سال 7 تا 5 فیستَل

 .هیثاضذ استفادُ لاتل

  محلهاي شايع فيستول

 فیستَل استفادُ ايجاد تزاي وِ ضايؼی هحل دٍ

 .است آرًج ٍ دست هچ هیطَد،

 مراقبت از فيستول

 وار ي، دٌّذُ ًطاى فیستَل در لزسش ٍجَد*

 .هیثاضذ فیستَل وزدى

 اصطالح تِ وِ است السم سهاى ّفتِ 6تا4 *

 .استفادُ ضَد تزاي آهادُ ٍ تزسذ فیستَل

 طَالًی  هذت تِ خَد فیستَل دارِ دست رٍي*

 .ًخَاتیذ

 خَد دارِ فیستَل دست هذاٍم حزوتی تی اس*

 .تپزّیشيذ

 تِ ضزتِ ضذى ٍارد ٍ سٌگیي ٍسايل حول اس*

 تِ ضزتِ ضذى ٍارد ٍ سٌگیي ٍسايل حول اس

 .جلَگیزي وٌیذ خَد ضذُ ي ػول دست

 دست اس هَ سدٍدى تزاي تیغ وارتزدى تِ اس*

 .تپزّیشيذ فیستَل دار

 پَضیذى ٍ ساػت تٌذ، هچ دستثٌذ، تستي اس*

 .خَدداري وٌیذ تٌگ آستیي تا لثاس

 فیستَل سخن پَستِ ّاي وٌذى اس*

 .وٌیذ خَدخَدداري

 فطارخَى، ي آٍرًذُ پايیي دارٍّاي خَردى اس*

 .وٌیذ پشضه خَدداري تا هطَرت تذٍى

 خَى فطار ًثايستی دار فیستَل دست اس*

 اًجام ضَد تشريمات آى رٍي تز يا ٍ ضَد گزفتِ

 دست ٍرسضْاي اس فیستَل ضذىِ تزجستِ تزاي*

 پايیي تز دست را وِ صَرت تذيي وٌیذ، استفادُ

 لاتل تَج ٍ يا خویز دّیذ، لزار سیٌِ لفسِ ي اس

 تستِ ٍ تاس گزفتِ ٍ خَد دست در را ارتجاع

 دادُ اًجام  هزتث20ِ تا ر تا ّز را ػول ايي .وٌیذ

 تار چٌذيي را وار  ايي. وٌیذ استزاحت سپس ٍ

 .دّیذ اًجام رٍس در

عوارض فيستول 

 تزضح، خًَزيشي، ًظز اس را فیستَل هحل*

 دردتزرسی ٍجَد ٍ رًگ تغییز تَرم، لزهشي،

 .وٌیذ

 تالفاصلِ يا ٍ ديالیش اس تؼذ است خًَزيشي هوىي*

 .فیستَل اتفاق تیفتذ جزاحی ػول اس تؼذ

 در هیثاضذ، ػفًَت ػالهت لزس ٍ تة جَد*

 تِ ػالئن ػفًَت تايستی ي هطاّذُ صَرت

 .وٌیذ هزاجؼِ خَد پشضه

 تالفاصلِ است هوىي وِ ى فیستَل، ضذ لختِ*

 آى اس استفادُ طَالًی ػلت تِ يا ػول اس تؼذ

 .ضَد ايجاد

 واّص ػلت تِ دست اًتْاي تِ خَى ًزسیذى*

 ى خَ جزياى

 تِ فَق ػالئن اس يه ّز هطاّذُ ي صَرت در*

 .ًوايیذ هزاجؼِ خَد پشضه

ـ  چند نكته در مورد مراقبت از فيستول شرياني

 :وريدي

اًجام ديالیش خَب ٍ هَفك تستگی تِ ٍجَد يه 

تزاي حفظ . ـ ٍريذي هٌاسة دارد فیستَل ضزياًی

  :وارآيی فیستَل خَد تِ ًىات سيز تَجِ وٌیذ
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 حول
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 اس*
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 اس*



تاس ٍ ) فیستَل ٍرسش ّاي دست ،پس اس ايجاد*

تستِ وزدى هطت دست ٍ فطزدى هىزر يه تىِ 

را تِ طَر هزتة اًجام دّیذ تا ٍريذّاي  (خویز

ٍ  (گطاد)اطزاف فیستَل ّز چِ سٍدتز هتسغ 

  .ديالیش لاتل استفادُ ضًَذ تزاي

 لزسضی در سيز  ،تا لوس يه فیستَل فؼال *

در صَرت لطغ ايي . دست خَد احساس هی وٌیذ

لزسش اتتذا تا دست ديگز ضزتات هىزري تز رٍي 

ِ اي ايجاد ضذُ اس  فیستَل تشًیذ تا اگز لخت

فیستَل خارج ضَد ٍ سزيؼاً تِ جزاح هزاجؼِ 

ِ ّا هؼوَالً . وٌیذ   رٍس تؼذ وطیذُ هی ضًَذ15تخی

  تلٌذ وزدى تار سٌگیي تا دست فیستَل دار، اس*

گذاضتي آى دست در سيز سز، ضزتِ خَردى تِ 

فیستَل ٍ اًذاختي دستة ویف رٍي فیستَل 

ايي ػَاهل هوىي است هَجة اس . جلَگیزي وٌیذ

 .فیستَل ضًَذ وار افتادى

در صَرت تزٍس درد، تَرم، لزهشي، گزهی يا *

تزضح چزوی در فیستَل يا تَرم ساػذ ٍ تاسٍي 

دست فیستَل دار تِ سزػت تِ پشضه هؼالج 

 .  وٌیذخَدهزاجؼِ

گاُ فیستَل دچار آًَِريسن هی ضَد، يؼٌی در *

 .يه ًاحیِ تِ ضذت تزجستِ ٍ پز خَى هی گزدد

دلت وٌیذ وِ آًَريسن چَى جذار ًاسوی دارد، در 

پس حتواً آى . خطز پارگی ٍ خًَزيشي ضذيذ است

را تِ جزاح ًطاى دّیذ، تِ خصَظ اگز پَست 

 .رٍي آى ًاسن ضذُ تاضذ

هزالة تاضیذ وِ ّیچگاُ ضزتِ يا فطار هحىوی * 

 .تز رٍي آًَريسن ٍاردًطَد

اس پزستار تخص ديالیش درخَاست وٌیذ تا جاي  *

سَسًْا را تِ طَر چزخطی در جلسات ديالیش 

ايي وار ػوز فیستَل ضوا را افشايص . تغییز دّذ

 .هی دّذ

هوىي است تِ دًثال ػول دست دچار تَرم  *

ضَد وِ هؼوَال تا اًجام حزوات ٍرسضی ٍ لزار 

دادى دست در سطحی تاالتز اس سطح تذى تَرم 

 .واّص هی ياتذ
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پمفلت آموزش مددجو 
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