
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 گرافت و فیستول

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 گیردفیستول و گرافت 
 

 اقدامات قبل از عمل 

 شود.این کار باعث کاهش احتمال عفونت می .موهاي ناحیه جراحی را پاك کنید د ویشب قبل از عمل استحمام کن 

  زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع  ،خود اطالع دهیدپرستار  ، به پزشک ودباشی تحت درمان می ودر صورتی که بیماري خاصی دارید

 وداروهاي جدید جایگزین شود.

 را بپوشید. سپس لباس اتاق عمل خود و دیرا خارج کن اعضاء مصنوعی خود ولنز  ،گیره سر ،جمله زیور آالتلیه اشیاء فلزي از روز عمل ک 

 که به شما  چرخش پا هاي تنفسی ولذا ورزش ،احتمال عفونت ریه ها گرددافزایش  بی حرکتی پس از عمل می تواند باعث رکود خون در پاها و

 .دعمل انجام دهیآموزش داده می شود را بالفاصله پس از 

  ،را انجام دهیدانجام  قبل از عمل تشخیصی آزمایش هايرادیوگرافی ها و دیگر آزمایش خون.  

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

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

 

  گرافتمحل گذاشتن فیستول یا 

 ن محل براي ایجاد فیستول می باشدمچ دست یا آرنج بهتری. 

  می شود تعبیهواره قفسه سینه در ساق پا یا دی ،گاهی نیز. بازو قرار داده می شود باالییگرافت معموالً در ساعد یا در قسمت. 

 

  تغذیهرژیم غذایی و 

 نخوریدغذا و مایعات  تا زمانی که پزشک دستور نداده است. 

 

 فعالیت 

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

 بروید.

 

  

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth



 

 

 مراقبت 

  شودتا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما انجام  دهیددر صورت داشتن درد، به پرستار اطالع. 

 در محل عمل پرستار را مطلع کنید در صورت مشاهده خونریزي. 

 یابد که محل عمل التیام بازوي خود را مستقیم و باالتر از سطح قلب نگهدارید تا زمانی.  

   دست تزریق کنند هايرگیا دارویی در  یا فشار خون بگیرند خونگیري کنندی که گرافت یا فیستول دارد، از دستاجازه ندهید که. 

  باشدپانسمان محل عمل جراحی نباید سفت و محکم.  

 تار خود اطالع دهیدبه پرس مشاهده کردید ییا گرم يقرمز ،تورم ،زخم ،اگر در محل فیستول یا گرافت. 
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 و تغذیه  رژیم غذایی 

  کنیدمحدود  خود رابه میزان مصرف مایعات توجه کنید؛ مایعات مصرفی. 
 .براي کاهش تشنگی از یخ خرد شده، میوه یخ و آبنبات ترش استفاده کنید 

  استفاده کنید.درجه بندي داراي از لیوان هاي کوچک 

 دودي، چوب و شور 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 گوشت شور، آب

 موسیر، موز، خردل، پرتقال، آلو، خرما، آجیل و پخته، سیر کرفسکلم، اسفناج، کدوحلوایی،  وگل کلم فرنگی، انواع زمینی، رب، نخود مصرف سیب 
 .را محدود کنیدزیتون  تازه، انجیر، روغن وخربزه، گالبی وخشکبار، انبه، کیوي، شلیل، گرمک

 ماهی(سفید، ساردین، تن)، احشاء گرم در روز)، کشک، کاکائو و قهوه 30لیوان درروز)، ماست، پنیر(حداکثرنصف  نوشابه ها، لبنیات(شیرحداکثر،
 بدن حیوانات، حبوبات، نان هاي کامل وسبوس دار محدود شوند.

 

 فعالیت 

 .دست داراي فیستول یا گرافت را به طور مداوم بی حرکت نگه ندارید 

 .به اندازه کافی استراحت کنید 

 د.یاز پزشک در مورد زمان شروع ورزش سؤال کن 

  برجسته تر شدن و پرخونی فیستول می گردد مانند باز و بسته کردن دست با خمیر یا توپ قابل ارتجاع را با نظر پزشک ورزش هایی که موجب
 انجام دهید.

 

  مراقبت 
 . برش جراحی و محل فیستول یا گرافت را تمیز و خشک نگهدارید 

 .تا چند روز پس از عمل اندام مربوطه باالتر نگهداشته شود 

  روز پس از جراحی از بلند کردن اجسام سنگین و انداختن کیف سنگین برروي دوش خودداري کنید.10-14تا 

 .اجازه ندهید که از دست شما خونگیري کنند یا دارویی در عروق دست  از کنترل فشار خون، خونگیري و تزریق در اندام فیستول دار اجتناب نماید
 .شما تزریق کنند

 نخوابید دار گرافتفیستول یا  دست روي. 
 نماید. خودداري تنگ لباس پوشیدن و ساعت و دستبند بستن از 
 بپرهیزید پزشک با مشورت بدون فشارخون آورنده پایین داروهاي خوردن از. 
 کنترل کنید. ناز طریق لرزش ایجاد شده هنگام جریان یافتروي آن، عبور خون را  خود جهت اطمینان از باز بودن فیستول با قرار دادن انگشتان 

  شد به پرسنل دیالیز اطالع دهید. این عالئم می تواند نشانگر عفونت باشد.  ی مشاهدهیا گرم يمحل فیستول یا گرافت، زخم، تورم، قرمزاگر در 
  نرویدو استخر  می توانید دوش بگیرید ولی داخل وانزخم جراحی فیستول تا زمان التیام. 
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 .موقع دوش گرفتن روي فیستول را بپوشانید. از پرسنل دیالیز در مورد روش تهیه این پوشش ها سوال کنید 
  خوبی به شما معرفی کنند.محل فیستول یا گرافت را روزانه با صابون ضد باکتري بشویید. از تیم مراقبتی دیالیز خود بخواهید تا صابون 

  ید.یهر بار دیالیز محل فیستول یا گرافت را بشوقبل از 

 .فیستول یا گرافت را نخارانید. ناخن هاي شما می تواند منبع عفونت باشد 

  دیالیز به سمت محل فیستول یا گرافت سرفه یا عطسه نکنید.در طی 

  یک دستکش تمیز بپوشید و از گاز تمیز حتماً قبل از آن ، داریدروي فیستول یا گرافت را نگه  می خواهید ها، خودتان خارج کردن سوزناگر بعد از
 استفاده کنید.

 فشار وارد کنید. فقط جایی را که سوزن قرار داشته فشار  آراممحل فیستول یا گرافت  به رويها،  توقف خونریزي، بعد از خارج کردن سوزن براي
 محلی که سوزن قرار داشته فشار وارد نکنید.دهید. هرگز باالي 

  که فیستول اگر ارتعاش یا صداي فیستول یا گرافت شما از بین رفت یا متفاوت به نظر رسید، پرسنل دیالیز را فوراً خبر کنید. این به این معنی است
 یا گرافت خوب کار نمی کند. 

  نت و حفظ عملکرد مناسب کاتتر به شما آموزش دهند.پرسنل دیالیز بخواهید که در مورد روش پیشگیري از عفواز 

  کنیدحتما ًتمیز و خشک  را فیستولدیالیز و بعد از آن پانسمان در حین. 
  اتصال یا جدا شدن از دستگاه دیالیز ماسک جراحی بزنیدهنگام. 
 اره شدن آن می گردد.در هنگام دیالیز از تکان دادن شدید دست داراي فیستول یا گرافت خودداري کنید زیرا موجب پ 

 .محل جراحی فیستول را از نظر خونریزي کنترل کنید 

 دقیقه 20به آرامی با یک گاز تمیز روي آن را فشار دهید تا خونریزي متوقف شود و اگر خونریزي بیشتر از  ،در صورت خونریزي از فیستول یا گرافت
 طول کشید به پزشک یا پرسنل دیالیز اطالع دهید.

  براي پانسمان فیستول در منزل داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید پانسمان آن را تعویض کنید.وسیله مناسب 
 

  داروها 

  در صورت بروز عفونت، پزشک براي شما آنتی بیوتیک تجویز خواهد کرد بهتر است طبق دستور پزشک (درساعات معین) مصرف و دوره درمان را
 کامل کنید.

  شما لخته تشکیل شد، الزم است با داروهاي خاص درمان شوید. عروقیاگر در راه دسترسی 
 

 زمان مراجعه بعدي 

 خود برویدزندگی  بالفاصله با پزشک یا پرسنل دیالیز خود تماس بگیرید، یا به اورژانس بیمارستان محلمشاهده عالئم زیر ر صورت د : 

  احساس تنگی نفس 

 النزا ایجاد عالئمی شبیه آنفو 

  درجه و لرز  38درجه حرارت باالي 

 احساس درد قرمزي، تورم یا احساس گرمی در محل جراحی 

  گرافتیا  فیستولخونریزي از محل 

 سایر موارد نگران کننده یا اورژانسی 
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