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تزقزاری یک راُ تیي ضزیاى ٍ ٍریذ خَد فزد است کِ 

تِ ایي .تِ صَرت سزپایی تَسط پشضک اًدام هی ضَد

صَرت کِ خذار سیاّزگ پزخَى ضذُ ٍ تزای دیالیش 

 .هٌاسة هی ضَد

فیستَل در دیالیش تزای هذت طَالًی تْتزیي رٍش 

 .است

 
 

 

 طَل ػوز سیاد 

 هستؼذ ػفًَت ًیست 

 احتوال لختِ ضذى در آى کن است 

 

 

 

تا چٌذ ساػت تؼذ اس دیالیش تزای پزّیش اس ایداد .1

 .ػفًَت حوام ًکٌیذ

هحل سَسى ّا را اس ًظز خًَزیشی ٍ قزهشی پَست .2

 .کٌتزل کٌیذ

اس خَاتیذى ٍ چزخیذى رٍی اًذام فیستَل . 3

دار،پَضیذى لثاس تٌگ یا داضتي دستثٌذ ٍ ساػت در 

 آى دست پزّیش کٌیذ

پزّیش اس حول یا تلٌذ ًوَدى اخسام سٌگیي تا .4

 ( کیلَ گزم2حذاکثز )دست فیستَل دار 

تؼذ اس اتوام دیالیش ٍ پس اس خزٍج سَسى ّا رٍی .5

 دقیقِ فطار آٍریذ تا 15-20هحل تا دست تِ هذت 

فطار در حذی تاضذ کِ . احتوال خًَزیشی کاّص یاتذ

خًَزیشی رخ ًذّذ ٍلی کار فیستَل ًیش هختل ًطَد 

 .(لزسش آى احساس ضَد )

  

 

 

 

 ًیاس تِ ًاضتا تَدى ًذارد 

  ًیاس تِ هصزف هسکي ٍ آًتی تیَتیک خاصی

 ًیست

  دارٍّای قلثی یا دارٍّای هزتَط تِ قٌذ

 خَى را خَدسزاًِ قطغ ًکٌیذ

  تزای تزخستِ ضذى ػزٍق دست ،دست را

پاییي تز اس قفسِ سیٌِ قزار دّیذٍ خویز یا 

تَپی را کِ قاتل ارتداع است را در دست 

گزفتِ ٍ تاس ٍ تستِ ًواییذ ایي حزکت را تا 

 . تار تکزار کٌیذ ٍ سپس استزاحت ًواییذ20

 

 

 :فیستًل

  

 

 مسایای فیستًل  

 

 آمادگی قبل از عمل

  

 

 مراقبت از فیستًل
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تزای ًزم ضذى پَست ًاحیِ سَسى ّا هیتَاى اس .6

 .د استفادُ کزد+پواد ٍیتاهیي آ

خَى گزفتي یا رگ گزفتي اس دست فیستَل دار . 7

 .هوٌَع است

اس دست فیستَل دار فطار خَى گزفتي هوٌَع .8

 .است

. رٍساًِ ٍ هزتة کارکزد فیستَل را کٌتزل کٌیذ . 9

تزای ایٌکار تا لوس فیستَل ، لزسضی در سیز دست 

کن ضذى یا قطغ لزسش تِ .خَد احساس هی کٌیذ

هٌشلِ ایداد هطکل در فیستَل است کِ تایذ حتوا تِ 

 .خزاح هزاخؼِ ًواییذ

تا حذ اهکاى اس افت فطار خَى یا ضزتِ خَردى . 10

 .ًاحیِ فیستَل اختٌاب ضَد

تؼذ اس ایداد فیستَل حذٍد یک تا سِ هاُ سهاى -11

استفادُ اس فیستَل . السم است تا آهادُ استفادُ گزدد

 خزاح ػزٍق  در هزحلِ اٍل تؼذ اس هؼایٌِ ٍ تا اخاسُ

 .تاضذ

  

 

  

 

 بسمٍ تعالی

 

 بیمارستان شيید انصاری رًدسر

 :عنٌان

 مراقبت از فیستٌل

 

 :گرًه ىدف

 بیماران دیالیسی

 :تيیو کننده

 حدیثو پناىی

 سٌپرًایسر آمٌزش سالمت

 1397پاییس 

 

احساس - تَرم–ّز گًَِ ػالین ػفًَت هثل قزهشی 

تزضح چزکی ٍ درد را تِ -حساسیت در لوس-  گزهی

اگز ارتؼاش یا .پشضک هؼالح خَد درهیاى تگذاریذ

صذای فیستَل اس دست رفت پزسٌل دیالیش را حتوا 

 .اطالع دّیذ

 

حسیه شیری ي مالحت ویک ريان ، مفرد،اصًل 

 ccuمراقبت َای يیژٌ در 

  

 عالیم َشدار دَىدٌ
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