دانشگاه علوم پزشکی ھﻣدان

معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری

مراقبت از فیستول در یالیز

راههای دسترسی به عروق:
برای انجام دیالیز باید راه مناسبی برای دسترسی به عروق خونی وجود داشته باشد که با روش جراحی ایجاد می شود.
این راه دسترسی ممکن است دائم یا موقتی باشد .در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم.
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روش موقت :در این روش مسیر دسترسی به رگ برای دیالیز از چند ساعت تا چند هفته قابل استفاده است .میتوان به
کاتتر وریدی یا شالدون اشاره کرد که یک وسیله  Yشکل است و معموالً مطابق شکل باال دوراهه می باشد که از یک
راه آن خووون از بوودن خووارو و وارد دسووتگاه مووی شووود واز راه دیگوور ،خووون پو

از ت ووفیه شوودن از دسووتگاه بووه بوودن

بر می گردد.
کاتتر بیشتر در محلهای گردن ،سیاهرگ زیر ترقوه ،یا کنار کشاله ران قرار داده می شود.
اگر برای انجام دیالیز برای شما از این وسیله استفاده شده است ،باید روش صحیح مراقبت از آن را بدانید:
بهتر است هر روز با بتادین ،اطراف کاتتر را ضد عفونی کنید و بعود یوک گواز تمیوز خشوک روی آن قورار دهیود.
معموالً پ

از هر بار دیالیز پانسمان روی کاتتر تعویض می شود.

از وارد شدن ضربه ،یا کشیدن کاتتر خ وصاً هنگام انجام دیالیز خودداری کنید.
اگر به طور اتفاقی کاتتر از جای خود خارو شد ،هرگز سعی در برگرداندن آن نکنید و بوه مرکوز درموانی مراجعوه
کنید.
اگر هنگام پانسمان متوجه ترشح ،خونریزی ،یا تورم در ناحیه ورود کاتتر به بدن شدید ،به پزشک اطالع دهید.
روشهای دائمی :این روشها معموال چند سال متوالی قابل استفاده هستند و از آنها میتوان فیستول شریانی – وریودی و
گرافت یا گورتک

را نام برد.

برای ایجاد فیستول ،بیشتر در ناحیه جلوی آرنج یا قسمت فوقانی بازو ،قسمتی از سیاهرگ یا سرخرگ را در زیر پوست
به هم پیوند می زنند.
پ

از چند ماه سیاهرگها در این قسمت ،گشاد و ضخووویم میشوند و دیووووالیز به راحتی انجوام موی گیورد .ایون روش،

بادوام ترین و سالم ترین راه دسترسی به عروق برای دیالیز است و معموال  4تا  6هفته بعد از جراحی قابل استفاده است.
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قبل از اولین بار استفاده از فیستول ،می توانید با فشردن خمیور یوا تووس السوتیکی نورم در دسوت ،و انجوام چنود بوار
کمپرس گرم در روز ،آن را برای استفاده در دیالیز آماده کنید.
برای مراقبت از فیستول ،شما باید دستتان را تا چند هفته باالتر از سطح بدن قراردهید.
از پوشیدن لباس تنگ ،زیور آالت تنگ و بستن باند یا فشارسنج به ناحیه فیستول خودداری کنید.
در صورت مشاهده عالئم زیر ،فورًا به مرکز درمانی مراجعه کنید:
 .1درد شدید دست حین انجام کار
 .2سردی یا رنگ پریدگی دست
 .3درد دست در هنگام خواب و استراحت
 .4وجود زخمهای غیر قابل درمان در دست مربوطه

اگر گذاشتن فیستول امکان پذیر نباشد (مثال بوه دلیول کوچوک و ضوعید بوودن وریودهای دسوت  ،از یوک نووع رگ
م نوعی استفاده می شود .این وسیله شبیه لوله ای است که از یکی از سیاهرگهای پا یا بند ناف ،یا از شریان گاو و یا به
طور م نوعی از ماده ای الستیکی به نام پلی تترا فلورواتیلن تهیه می شود .با کمک این لوله سرخرگ و سیاهرگ را در
زیر پوست به هم مت ل می کنند .معموال  2هفته بعد از جراحوی ،بوا جریوان خوون ،گرافوت برجسوته موی شوود و بورای
دسترسی به عروق در دیالیز مورد استفاده قرار می گیرد.
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اگر برای شما گورتک

یا گرافت قرار داده شده است ،دست مربوطه را تا چند روز باالتر از سطح بدن نگه دارید.

مراقب باشید که هیچ فشاری به دستی کوه گرافوت دارد ،وارد نشوووود .مثالگورفتن فشووارخون ،و خوونگیری از آن
انجام نشود و روی ناحیه ای که گرافت قرار گرفته نخوابید.
در صورت بروز درد شدید ،تورم ،ترشح از ناحیه گرافت و تب به پزشک مراجعه کنید.
به عالئم سردی یا گرمی زیاد و قرمزی در قسمت گرافت توجه کنید.
نبض دستتان را بررسی کنید.
از روز بعد از قرار دادن راه دسترسی ،میتوانید حمام کنید و سپ

یک گاز خشک روی ناحیه بگذارید.

به توصیه های پزشک و پرستار در مورد نحوه مراقبت از راه دسترسی به عروق توجه کنید .یادتان باشد کوه بهتورین
مراقبت را خود شما می توانید انجام دهید .با مراقبت دقیق و بهداشتی از خودتان به تویم درموان در پیشوبرد اهوداف
سالمتی کمک کنید.
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