
 

 

 راهنمای بیمار

( ستولی فجادیا) زیالی به عروق همودیدسترس

 شرح 

ٝ ٞای ٚلتی  یاتػفیٝ ٕٞٛدیاِیس ٘ارسا ٔی ضٛ٘ذ ضٕا وّی

ضٕا خارج  ٔٛادزائذ ٚ آب اضافی رااز خٖٛخٖٛ ٔػٙٛػی،

لثُ از ایٙىٝ ٕٞٛدیاِیس ا٘جاْ ضٛد، تایذ تیٗ خٖٛ . ٔی وٙذ

ٕٞٛدیاِیس ارتثاط ترلرار  تادستٍاٜ ضٕا ٔٛجٛد درري ٞای

ٜ ٞا. ضٛد دسترسی ػرٚلی اجازٜ ٔی دٞذتا خٖٛ ضٕا ی را

ٝ ٞایی ٘رْ، تٝ سٕت دستٍاٜ دیاِیس حروت  از خالَ ِِٛ

وٙذ تادر آ٘جا پس از ػثٛر از غافی ٞای خاظ، تػفیٝ 

ضذٜ ٚ تٝ تذٖ ضٕا تازٌردد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دسترسی عروق هاراه 

سٝ ٘ٛع ٔختّف راٜ دسترسی ػرٚلی ترای ا٘جاْ ٕٞٛدیاِیس 

 :ٚجٛد دارد

فیستَٛ   -1

 ٌرافت  -2

 واتتر -3

  رٚش ٞاپسضه در ٔٛرد ٔحاسٗ ٚ ٔؼایة ٞر وذاْ از ایٗ

 ٔاٜ لثُ از زٔاٖ 6حذالُ  ٚ دٞذٔی  تٛضیح  ضٕاترای

ضرٚع دیاِیس، ضٕا را تٝ جراحی وٝ در زٔیٙۀ ایجاد راٜ 

دسترسی ػرٚلی ترای ٕٞٛدیاِیس تخػع دارد، ٔؼرفی 

جراح ٚضؼیت ضٕا را ارزیاتی ٚ تٝ ضٕا وٕه . وٙذٔی 

 .ٔی وٙذ تا تٟتریٗ راٜ دسترسی ػرٚلی را ا٘تخاب وٙیذ
 

  فیستول

 راٜ دسترسی تٝ ػرٚق جٟت ا٘جاْتٟتریٗ 

ٔؼٕٛالً تیطتر ؛ زیرا ٔی تاضذ،فیستَٛ ٕٞٛدیاِیس

 ، تطىیُ ِختٝ ٚ ػفٛ٘تا٘ٙذٔی وٙذ ٚ ٔطىالتی ْ ػٕر

فیستَٛ چٙذیٗ ٔاٜ لثُ از . وٕتر در آٖ اتفاق ٔی افتذ

 فیستَٛ در ایٗ ٔذت. ضٛدٔی ٘یاز تٝ ضرٚع دیاِیس ایجاد 

.  داردٚلت وافی ترای آٔادٜ ضذٖ 
 

 

  عوارض احتمالی 

  ػفٛ٘ت 

  تطىیُ ِختٝ یا ضؼیف ضذٖ جریاٖ خٖٛ راٜ دسترسی 

  َٛخٛ٘ریسی از راٜ فیست 

 َٛػالئٓ . دارد واٞص جریاٖ خٖٛ در دستیىٝ فیست

 احساس ورخی، سردی یا :واٞص جریاٖ خٖٛ ػثارتٙذ از

ضؼف در دست تا اٍ٘طتاٖ آتی رً٘ یا ایجاد زخٓ در ٘ٛن 

 اٍ٘طتاٖ

 چگونگی ایجاد فیستول 

ترای ایجاد فیستَٛ، یه جراحی وٛچه ٔٛرد ٘یاز 

 تٝ  یا سیاٞري تا ایجاد ارتثاط تیٗ یه ٚریذجراح.است

تطىیُ را در زیر پٛست ضریاٖ ٔجاٚر آٖ فیستَٛ 

ایٗ وار تاػث ٔی ضٛد ػرٚق خٛ٘ی تسرٌی تٝ . ددٜٔی 

ٔچ دست . ٚجٛد آیٙذ وٝ جریاٖ خٖٛ در آٟ٘ا سریغ است

. یا آر٘ج تٟتریٗ ٔحُ ترای ایجاد فیستَٛ ٔی تاضذ

ٔؼٕٛالً یه تا چٟار . ی زیادی ػٕر ٔی وٙذ ٞافیستَٛ ساَ

 یا تٝ " ترسذ "ٔاٜ طَٛ ٔی وطذ تا فیستَٛ تٝ اغطالح 

. ا٘ذازٜ وافی تسري ضٛد
 

 فیستولی مسایا 

 طَٛ ػٕرآٖ زیاد است. 

 ٔستؼذ ػفٛ٘ت ٘یست. 

 جریاٖ  یا تٝ اغطالح ٔی رسذزٔا٘ی وٝ آٔادٜ ٔی ضٛد ،

 .خٖٛ تسیار خٛتی فراٞٓ ٔی وٙذ

  ٖوٓ استتسیاراحتٕاَ ِختٝ ضذٖ ٚ ا٘سذاد آ . 

  ،فیستَٛ اِتیاْ پیذا ورد، زٔا٘ی وٝ تؼذ از جراحی

 . حٕاْ وٙیذٔی تٛا٘یذ 
 

 فیستولمعایب  

  ٔاٜ زٔاٖ ٘یاز دارد، تا لاتُ 4تؼذ از جراحی تٝ یه تا 

 .استفادٜ ضٛد

  ٖترای اتػاَ تٝ دستٍاٜ دیاِیس الزْ است تٝ فیستَٛ سٛز

 .زدٜ ضٛد
 

  مراقبت 

  ٍٝ٘ دست دارای فیستَٛ را تٝ طٛر ٔذاْٚ تی حروت

 .٘ذاریذ



 

1401تاريخ بازنگري دي ماه   
 

  َٛتر ضذٖ ٚ پرخٛ٘ی فیست ٝ ٚرزش ٞایی وٝ ٔٛجة ترجست

ٔی ٌردد ٔا٘ٙذ تاز ٚ تستٝ وردٖ دست تا خٕیر یا تٛج 

 .لاتُ ارتجاع را تا ٘ظر پسضه ا٘جاْ دٞیذ

 ترش جراحی ٚ ٔحُ فیستَٛ را تٕیس ٚ خطه ٍٟ٘ذاریذ. 

  ٝداضت ٝ تا چٙذ رٚز پس از ػُٕ ا٘ذاْ ٔرتٛطٝ تاالتر ٍ٘

 .ضٛد

  رٚز پس از جراحی از تّٙذ وردٖ اجساْ سٍٙیٗ 10-14تا

 .ٚ ا٘ذاختٗ ویف سٍٙیٗ تررٚی دٚش خٛدداری وٙیذ

  ٌْیری ٚ تسریك در ا٘ذا ٖ از وٙترَ فطار خٖٛ، خٛ

َ دار اجتٙاب ٕ٘ایذ  اجازٜ ٘ذٞیذ وٝ از دست ضٕا .فیستٛ

ٌیری وٙٙذ یا دارٚیی در ػرٚق دست ضٕا تسریك  خٖٛ

 .وٙٙذ

 دار٘خٛاتیذ َ . رٚی دست فیستٛ

  ازتستٗ دستثٙذ ٚ ساػت ٚپٛضیذٖ ِثاس تًٙ خٛدداری

 .ٕ٘ایذ

  ازخٛردٖ دارٚٞای پاییٗ آٚر٘ذٜ فطارخٖٛ تذٖٚ ٔطٛرت

 .تاپسضه تپرٞیسیذ

  جٟت اطٕیٙاٖ از تاز تٛدٖ فیستَٛ تا

لرارداد٘اٍ٘طتا٘رٚیآٖ،ػثٛر خٖٛ را تٝ غٛرت ِرزش وٙترَ 

 .وٙیذ

 یا یٔحُ فیستَٛ، زخٓ، تٛرْ، لرٔساٌردر 

ایٗ ػالئٓ . دیاِیس اطالع دٞیذ پرسُٙ ضذ تٝٔطاٞذٌٜرٔی 

زخٓ جراحی تا زٔاٖ اِتیاْ . ٔی تٛا٘ذ ٘طاٍ٘ر ػفٛ٘ت تاضذ

 ٚاٖ داخُ ٔی تٛا٘یذ دٚش تٍیریذِٚیفیستَٛ، 

 .ٚاستخرٕ٘ی تٛا٘یذترٚیذ

 از پرسُٙ . ٔٛلغ دٚش ٌرفتٗ رٚی فیستَٛ را تپٛضا٘یذ

 .دیاِیسدر ٔٛرد رٚش تٟیٝ ایٗ پٛضص ٞا سٛاَ وٙیذ

 ٔحُ فیستَٛ را رٚزا٘ٝ تا غاتٖٛ ضذتاوتریثطٛییذ .

ازتیٕٕرالثتی دیاِیس خٛد تخٛاٞیذ تا غاتٖٛ خٛتی تٝ ضٕا 

 .ٔؼرفی وٙٙذ

  یذیٞر تار دیاِیس ٔحُ فیستَٛ را تطٛلثُ از. 

 ٞای ضٕا ٔی تٛا٘ذ ٔٙثغ . ٔحُ فیستَٛ را ٘خارا٘یذ ٗ ٘اخ

 .ػفٛ٘ت تاضذ

  دیاِیس تٝ سٕت ٔحُ فیستَٛ سرفٝ یا ػطسٝ در طی

 .٘ىٙیذ

  خٛدتاٖ رٚی فیستَٛ را  ٞاخارج وردٖ سٛزٖاٌر تؼذ از ،

ایذ، یه دستىص تٕیستپٛضیذ ٚ از ٌاز تٕیس  ٍ٘ٝ داضتٝ

 .استفادٜ وٙیذ

 رٚی  ٞا تٛلف خٛ٘ریسی، تؼذ از خارج وردٖ سٛزٖترای ،

فمط جایی را وٝ . ٔحُ فیستَٛ تٝ آرأی فطار ٚارد وٙیذ

ٞرٌس تاالی ٔحّی وٝ سٛزٖ . سٛزٖ لرار داضتٝ فطار دٞیذ

 .لرار داضتٝ فطار ٚارد ٘ىٙیذ

  اٌر ارتؼاش یا غذای فیستَٛ ضٕا از تیٗ رفت یا ٔتفاٚت

ایٗ تٝ . تٝ ٘ظر ٔی رسیذ، پرسُٙ دیاِیس را فٛراً خثر وٙیذ

 . ایٗ ٔؼٙی است وٝ فیستَٛ خٛب وار ٕ٘ی وٙذ

  پرسُٙ دیاِیس تخٛاٞیذ وٝ در ٔٛرد رٚش پیطٍیری از از

تٝ ضٕا آٔٛزش فیستَٛ ػفٛ٘ت ٚ حفظ ػّٕىرد ٔٙاسة 

 .دٞٙذ

  ٗحتٕا ًتٕیس ٚ فیستَٛ دیاِیس ٚ تؼذ از آٖ پا٘سٕاٖ در حی

 .خطه تاضذ

  ْاتػاَ یا جذا ضذٖ از دستٍاٜ دیاِیس ٔاسه جراحی ٍٞٙا

 .تس٘یذ

  َٛدر ٍٞٙاْ دیاِیس از تىاٖ دادٖ ضذیذ دست دارای فیست

 .خٛدداری وٙیذ زیرا ٔٛجة پارٜ ضذٖ آٖ ٔی ٌردد

  از ٘ظر خٛ٘ریسی وٙترَ وٙیذٔحُ جراحی فیستَٛ را. 

  در غٛرت خٛ٘ریسی از فیستَٛ تٝ آرأی  تا یه ٌاز تٕیس

رٚی آٖ را فطار دٞیذ تا خٛ٘ریسی ٔتٛلف ضٛد ٚ اٌر 

دلیمٝ طَٛ وطیذ تٝ پسضه یا 20خٛ٘ریسی تیطتر از 

 .پرسُٙ دیاِیس اطالع دٞیذ

  ٝٚسیّٝ ٔٙاسة ترای پا٘سٕاٖ فیستَٛ در ٔٙسَ داضت

تاضیذ تا در غٛرت ٘یاز تتٛا٘یذ پا٘سٕاٖ آٖ را تؼٛیض 

 .وٙیذ
 

 در چه شرایطی به پسشک مراجعه نمایید؟ 

  احساس تٍٙی ٘فس 

  ایجاد ػالئٕی  ضثیٝ آ٘فٛال٘سا 

  درجٝ ٚ ِرز 38درجٝ حرارت تاالی  

  ُاحساس درد لرٔسی، درد، تٛرْ یا احساس ٌرٔی در ٔح

 جراحی

  ُفیستَٛخٛ٘ریسی از ٔح 

 
 

 

 

 

 


