
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  همراي محتزم   / مراجعً کنىذي محتزم 

ایه مطالب جهت اصزایش اطالعات شما تهیً شذي است ردصىرت رهضىهن سىال و رپسش و 

-28نیاس هب  راهنمایی رتشیب می تىانیذ هب صىرت حضىري هب بخش دياليش  با با شماري تلفه اهي  

 صبخ لغايت 9بخش دياليش اس طاعت 239داخلی - 66783120

 .  شب تماص بگيزيذ7

رباي ایجاد . ویپنذ سدن شزيان هب وريذ می باشذ : فیستىل 

فیستىل دو محل شاعی یعنی مچ دست و آرنج انتخاب می ظردد 
 .

 جهت استفادي طىالنی مذت رد بيماران :علت ایجاد فیستىل 

قل ميشان ربوس عىارض  دياليشي جهت دنتزسی رعوقی ، حذا

 طال  10 طال و حتی گاهی ات 7 ات 5، اقبل استفادي اس 

ري  خىرنزیي  ،لختً  ، عفىنت  :عىارض فیستىل صذا

ري   آمىسش اهي مراقبتی هب بيمار  پض اس فیستىل صذا

مختل می طاسد خىد داري کنیذ- 1
. اس پانسمان طردن محکم هک ظردش خىن را 

چهار ات شش هفتً سمان السم است هک فیستىل آمادي رباي استفادي شىد   - 2 

  وجىد ارتعاش را با لمض طردن کنتزل کنیذ- 3

 

رتشخ ضرمزي ، تىرم ، تغیيز روگ و – محل فیستىل را اس نظر خىرنزیي - 4

.  وجىد  ردد يا سزدي رد دست داراي فیستىل  حتما  هب زپكش اعالم   شىد 

. وجىد عالیم تب و عرس نشاهن عفىنت است - 5

.  روي دست فیستىل دار خىد هب مذت طىالنی نخىابذ - 6

 

        

اس بسته دستبىذ ، مچ بىذ ، طاعت و پىشیذن لباص با آستیه تنگ - 7

.  خىدداري کنیذ 

وم دست فیستىل دار خىد بپزهيشد - 8 . اس بی حرکتی مذا

اس خىردن دارواهي پانیی آورنذي فشار خىن بذون مشىرت با - 9

. زپكش خىدداري کىذ 

اس حمل وطایل سنگیه و ورود ضزهب ، هب دست عمل شذي - 10 

  .جلىگيزي کىذ 

 



 

 

. اس هب کار ربدن تیغ رباي سدودن مى  اس عضى بپزهيشد- 11

. اس کىذن پىستً اهي سخم خىد داري کنیذ - 12

ريذ فشار خىن و يا خىوگيزي شىد و يا –  13 اس دست فیستىل دار وگذا

. زتریقات انجام شىد

. ورسشهاي  فيشیىرتاپی را طبق دستىر انجام دهیذ - 14

وجىد ردد يا سزدي دست را کنتزل کنیذ  - 15 

عضى فیستىل دار را با آب و صابىن  (دياليش  )قبل اس ره زتریق - 16

  .بشىدیی 

 

بعذ اس انجام دياليش محل خروج سىسنها را رد جهت جلىگيزي اس - 18

 طاعت وگً داريذ و بعذ اس دياليش حمام و شىا وکنیذ جهت 6عفىنت ات 

.  جلىگيزي اس ااشتنر آلىدگی سطىح مختلف را هب خىن آلىدي وکنیذ 

رد منشل پنیً اهي و گاساهیی روي پانسمان محل زتریق را هب خىن آغشتً - 19

.  است رد محیط رپاکىذي وکنیذ 

رد صىرتی هک خىن بيمار محلی ریخت شىد بايذ روي آن آب ژاول - 20

  دقیقً ص محل  با آب و مىادشىيىذي تميش شىدي15رقیق شذي ریختً  و پض اس 

شت . نىیسىذگان اداري ویپنذ و بيماریهاي خاص .رپستاري  رد انرطائی کلیىي :منبع  . وسارت بهذا

1387. 

 

 

ي يافت آباد  بيمارستان شهذا

 مراقبت اس فیستىل

 

همراي  /بيمار : ظروي هذف

 مرنذي. م :ظردآورنذي

 1392خرداد 


