
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 )کاتتر( همودیالیز عروق به دسترسی

دسترسی به الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیردعروق همودیالیز (کاتتر) 
 

 اقدامات قبل از عمل 

  شود.می. این کار باعث کاهش احتمال عفونت موهاي ناحیه جراحی را کامل پاك کنیدشب قبل از عمل استحمام کنید و 
  به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع وداروهاي هستیدتحت درمان  ودر صورتی که بیماري خاصی دارید ،

 جایگزین شود.جدید 
  زیور آالت، گیره سر، لنز و اعضاء مصنوعی خود را خارج کنید و سپس لباس اتاق عمل خود را بپوشید. جملهروز عمل کلیه اشیاء فلزي از 
  به شما آموزش تواند باعث رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزش هاي تنفسی و چرخش پا را که میبی حرکتی پس از عمل

 بالفاصله پس از عمل انجام دهید.شود میداده 

  شود. میآزمایش خون، رادیوگرافی ها و دیگر آزمایش هاي تشخیصی قبل از عمل انجام 

 .ممکن است جهت جلوگیري و کنترل عفونت آنتی بیوتیک قبل از عمل تزریق شود 

 4  خودداري کنید.ساعت قبل از عمل از خوردن و آشامیدن  5الی 
 

 محل گذاشتن کاتتر 

 شوند.میگذاشته  نیز قفسه سینه باالییاما گاهی اوقات در قسمت  ؛شوندمیگردن قرار داده در ناحیه  بزرگ یا سیاهرگ کاتترها در یک ورید 
 

 رژیم غذایی و تغذیه 

 .تا زمانی که پزشک دستور نداده است، غذا و مایعات نخورید 
 

 فعالیت 

  بستر، ابتدا مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمائید، در صورت نداشتن سرگیجه، تاري دید و ... با کمک تیم مراقبتی راه برویدبراي خروج از. 
 

 مراقبت 

 .در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد 

 ریزي در محل عمل پرستار را مطلع کنید.در صورت مشاهده خون 

  ،به پرستار خود اطالع دهید. شدمشاهده  ییا گرم ي، قرمزتورماگر اطراف محل کاتتر، زخم 

 هتر خواهد ممکن است گذاشتن کاتتر با بی حسی موضعی انجام شود، در صورت نداشتن حس در ناحیه گردن یا قفسه سینه نگران نشوید زیرا به مرور زمان ب
 شد.

  کاتتر خودداري کنید. دادن قراراز تکان دادن شدید گردن و یا خم کردن گردن به سمت محل 
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 )کاتتر( همودیالیز عروق به دسترسی

 
 و تغذیه  رژیم غذایی 
  باشد.میبه میزان مصرف مایعات توجه کنید؛ مایعات مصرفی شما محدود 
 و آبنبات ترش استفاده کنید. زده براي کاهش تشنگی از یخ خرد شده، میوه یخ 
  استفاده کنید. شده کوچک درجه بندياز لیوان هاي 
 گوشت شور، آب شورودودي، چوب آماده، ماهی هاي ها، رب شور، سس از مواد غذایی شور و داراي سدیم باال مانند چیپس، پفک، سوسیس وکالباس، زیتون، خیار 

  استفاده نکنید. آماده و سبزیجات
 وخشکبار، انبه،  پخته، سیروموسیر، موز، خردل، پرتقال، آلو، خرما، آجیل فناج، کدوحلوایی، کرفسکلم، اس وگل کلم فرنگی، انواع زمینی، رب، نخود مصرف سیب

 .کنیدمحدود  را زیتون تازه، انجیر، روغن وخربزه، گالبی کیوي، شلیل، گرمک
 ماهی(سفید، ساردین، تن)، احشاء بدن حیوانات،  قهوه،گرم در روز)، کشک، کاکائو و 30لیوان درروز)، ماست، پنیر(حداکثرنصف  (شیرحداکثر نوشابه ها، لبنیات

 .کنیدمحدود را حبوبات، نان هاي کامل وسبوس دار 
 فعالیت 
 .به اندازه کافی استراحت کنید 
 د.یاز پزشک در مورد زمان شروع ورزش سؤال کن 

 مراقبت 
 .پانسمان کاتتر را تمیز و خشک نگه دارید 
  باشد.میممنوع حمام کردن ، دوش گرفتن و شنا با کاتتر 
 .اطراف کاتتر را با یک گاز استریل یا پارچه خشک، تمیز کنید 
 .هرگز کاتتر را به بیرون یا داخل جابجا نکنید 
 کاتتر باز است از ماسک استفاده نمایید. رويکه میهنگا 
 .محل کاتتر را از نظر عفونت، قرمزي، تورم و درد کنترل کنید 
  مانند تب و لرز و ... به کارکنان دیالیز یا پزشک خود اطالع دهید.در صورت مشاهده عالیم عفونت 
 .در صورت ایجاد مشکالت تنفسی به پزشک خود مراجعه نمایید 
 .پیچ انتهایی کاتتر را هرگز باز نکنید 
 شود، بسته باشد.میقسمت سرپوش کاتتر و گیره هاي آن در زمانی که استفاده ن 
  مانند قیچی در اطراف کاتتر استفاده نشود.به هیچ عنوان از اشیاء تیز 
 .از تکان دادن شدید گردن در زمان انجام دیالیز خودداري کنید 
 .در صورت مشاهده خونریزي از محل کاتتر سریع پیچ کاتتر را محکم و به پرسنل دیالیز اطالع دهید یا به بیمارستان بروید 
 گردن خودداري کنید. از انداختن گردنبند در صورت تعبیه کاتتر در ناحیه 

  داروها 
  را کامل کنید.در صورت بروز عفونت، پزشک براي شما آنتی بیوتیک تجویز خواهد کرد بهتر است طبق دستور پزشک آن را (درساعات معین) مصرف و دوره درمان 
 .اگر در راه دسترسی عروق شما لخته تشکیل شد، الزم است با داروهاي خاص درمان شوید 

 بعدي زمان مراجعه 
 خود برویدزندگی  بالفاصله با پزشک یا پرسنل دیالیز خود تماس بگیرید، یا به اورژانس بیمارستان محلمشاهده عالئم زیر ر صورت د : 
  احساس تنگی نفس 
 شبیه آنفوالنزا میایجاد عالئ 
  درجه و لرز  38درجه حرارت باالي 
 جراحیدر محل میاحساس درد قرمزي، درد، تورم یا احساس گر 
  کاتترخونریزي از محل 
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