تعزیف:

دست٥ات ٣ت ٝعزٚق در تٕ٥اراٖ ٔثتال ت٘ ٝارسأ ٣٤شٔٗ وّٝ٥

تا ِٕس ٤ه ف٥ست َٛفعاَ ِزسض ٣در س٤ز دست

٤ى ٣اس درٔاٖ ٞا ٢خاٍ٤ش ٗ٤وّ ٝ٥در افزاد ٔثتال تٝ

است.

خٛد احساس ٔ٣و٥ٙذ .در صٛرت لطع اِ ٗ٤زسش

٘ارسا ٣٤وّ ٝ٥د٤اِ٥ش خ ٣٘ٛاست .در ٞز ٘ٛتت اس د٤اِ٥ش،

اتتذا تا دست دٍ٤ز ظزتات ٔىزر ٢تز ر٢ٚ

خ ٖٛفزد تصف ٣ٔ ٝ٥ضٛد ٛٔ ٚاد سائذ آب ٕ٘ ٚه اظاف٣

ف٥ست َٛتش٘٥ذ تا تاعث تحز٤ه ٌزدش خ ٖٛضٛد

تزداضت ٣ٔ ٝضٛد  ٚت ٝا ٗ٤تزت٥ة تعادَ تذٖ حفظ ٔ٣

ٚحذاوثز ظزف  48ساعت ت ٝخزاح ٔزاخع ٝو٥ٙذ.

ضٛد .تزا ٢ا٘داْ ٤ه د٤اِ٥ش خٙٔ ٣٘ٛاسة تا٤ذ در ٞز

تخٞٝ٥ا ٔعٕٛالً  15-10رٚس تعذ وط٥ذ٣ٔ ٜض٘ٛذ.

دل٥م ٝحذٚد  300-250س ٣س ٣در دل٥م ٝاس خ ٖٛفزد ٚارد
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صاف ٣دستٍا ٜد٤اِ٥ش ضٛد .اس آ٘دا٥٤ى ٝعزٚق ٔعَٕٛ

فطار خ ٖٛدر ح ٗ٥د٤اِ٥ش ،تّٙذ وزدٖ تار

ٔٛخٛد در ا٘ذاْ ٞا تٛا٘ا ٣٤خ ٖٛد ٣ٞتا ا٥ٔ ٗ٤شاٖ را
٘ذار٘ذ ،السْ است اس رٚش ٞا ٣٤تزا ٢سزعت تخط٥ذٖ تٝ
خزٚج خ ٖٛاس تذٖ استفادٌ ٜزدد .ا ٗ٤رٚش ٞا ضأُ ا٤داد
ف٥ستٌ ،َٛذاضتٗ واتتز ٔٛلت ٤ا دائٓ ٤ا ري ٔصٛٙع٣ٔ ٣
تاضذ وٞ ٝز وذاْ در ٔٛارد ٢خاظ ٔٛرد استفاد ٜلزار ٔ٣
ٌ٥زد.

فيستول شزیانی وریدی:
تا ا٤داد ٤ه اتصاَ ت ٗ٥سزخزي ٚس٥اٞزي در ٘احٔ ٝ٥چ
دست ٤ا آر٘ح ف٥ست َٛا٤داد ٔ ٣ضٛد .تا ا٘داْ ا ٗ٤عُٕ
س٥اٞزي ٞا ٢دست تزخست ٚ ٝپز خ ٣ٔ ٖٛضٛد  ٚتا سٛسٖ
سدٖ تخٛت ٣ٔ ٣تٛاٖ ت ٝخز٤اٖ خٛٔ ٖٛرد ٘ظز در حٗ٥
د٤اِ٥ش دست ٤افت .ف٥ست َٛدر دست غ٥ز غاِة (ٔعٕٛالً
دست چپ در افزاد راست دست) ا٤داد ٌٔ ٣زدد وٝ
ٔعٕٛالً ٞ 12-14فت ٝپس اس ا٤داد لاتُ استفاد ٜاست.
استفاد ٠پ٥ص اس ٔٛعذ اس ف٥ستٕٔ َٛىٗ است ط َٛعٕز
آٖ را واٞص دٞذ .در افزاد ٔسٗ ٔ ٚثتال ت ٝد٤اتت  ٚتٕ٥ار٢

پس اس ف٥ستٌ َٛذار ٢تا حذ أىاٖ اس افت

ا٘داْ د٤اِ٥ش خٛب ٛٔ ٚفك تستٍ ٣تٚ ٝخٛد ٤ه ف٥ستَٛ
ضز٤ا٘٣ـ ٚر٤ذٙٔ ٢اسة دارد .تزا ٢حفظ وارآ ٣٤ف٥ستَٛ
خٛد ت٘ ٝىات س٤ز تٛخ ٝو٥ٙذ:

اس ا٘داْ وار س ٗ٥ٍٙتا عع ٢ٛو ٝضٙت ٌذار٢
ضذ ٜتا دٞ ٚفت ٝاختٙاب و٥ٙذ .

 .2عع ٛتاالتز اس سطح تذٖ لزار ٌ٥زد تا ٚرْ اس تٗ٥
تزٚد.
 .3خٟت خّ٥ٌٛز ٢اس خ٘ٛز٤ش ٢اس عع ٢ٛوٝ

عُٕ

ضذ ٜفطار خ٥ٍ٘ ٖٛز٤ذ.
 .4سدٖ ظزتٞ ٝأ ٢الٔ ٚ ٓ٤زتة تز رٔ ٢ٚحُ ضا٘ت
 ٚتاالتز اس آٖ خٟت تحز٤ه ٌزدش خ.ٖٛ
 .5پس اس ا٤داد ف٥ستٚ َٛرسش ٞا ٢دست (تاس ٚ

ٞا ٢عزٚلٌ ٣ا ٣ٞتزا ٢آ٘ى ٝف٥ست َٛلاتُ استفاد ٜتاضذ

تست ٝوزدٖ ٔطت دست  ٚفطزدٖ ٔىزر ٤ه

تٔ 6 ٝا ٜسٔاٖ احت٥اج دار .ٓ٤تزأ ٗ٥ٕٞ ٢عٕٛالً در اٗ٤

تى ٝخٕ٥ز) را ت ٝطٛر ٔزتة ا٘داْ د٥ٞذ تا

افزاد سٚدتز ف٥ست َٛا٤داد ٔ ٣ضٛد .ا ٗ٤رٚش تٟتز ٗ٤راٜ

ٚر٤ذٞا ٢اطزاف ف٥ستٞ َٛز چ ٝسٚدتز ٔتسع
(ٌطاد)  ٚتزا ٢د٤اِ٥ش لاتُ استفاد ٜض٘ٛذ.

در س٤ز سز ،ظزت ٝخٛردٖ ت ٝف٥ست ٚ َٛا٘ذاختٗ
دست ١و٥ف ر ٢ٚف٥ست َٛخّ٥ٌٛز ٢و٥ٙذ .اٗ٤
عٛأُ ٕٔىٗ است ٔٛخة اس وار افتادٖ ف٥ستَٛ

مزاقبت های بعد اس عمل شنت گذاری
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س ٗ٥ٍٙتا دست ف٥ست َٛدارٌ ،ذاضتٗ آٖ دست

ض٘ٛذ.
 .7در صٛرت تزٚس درد ،تٛرْ ،لزٔشٌ ،٢زٔ٤ ٣ا
تزضح چزو ٣در ف٥ست٤ َٛا تٛرْ ساعذ  ٚتاس٢ٚ
دست ف٥ست َٛدار ت ٝسزعت ت ٝپشضه ٔعاِح
خٛد ٔزاخع ٝو٥ٙذ.
 .8پس اس ٔذتٚ ٣ر٤ذ

دچار ت٥ز ٖٚسدٌ ٣ري

ٔ٣ضٛد٤ ،ع ٣ٙدر ٤ه ٘اح ٝ٥ت ٝضذت تزخستٚ ٝ
پز خٌ٣ٔ ٖٛزدد .دلت و٥ٙذ و ٝري ت٥ز ٖٚسدٜ
چ ٖٛخذار ٘اسو ٣دارد ،در خطز پارٌٚ ٣
خ٘ٛز٤ش ٢ضذ٤ذ است .پس حتٕاً آٖ را ت ٝخزاح
٘طاٖ د٥ٞذ ،ت ٝخصٛظ اٌز پٛست ر ٢ٚآٖ ٘اسن
ضذ ٜتاضذٔ .زالة تاض٥ذ و٥ٞ ٝچٍا ٜظزت٤ ٝا
فطار ٔحىٕ ٣تز رٚ ٢ٚر٤ذ ٚارد ٘طٛد.

ضا٘ت٤ ،ا تزٚس خٔ ٖٛزدٌ٤ ٣ا درد در ا ٔ ٖ٢حُ

ٓٔ .9وٗ است ت ٝد٘ثاَ عُٕ دست دچار تٛرْ ضٛد

ت ٝپشضه ٔعاِح ٤ا تٕ٥ارستاٖ ٔزاخع ٝو٥ٙذ.

ؤ ٝعٕٛال تا ا٘داْ حزوات ٚرسض ٚ ٣لزار دادٖ
دست در سطح ٣تاالتز اس سطح تذٖ تٛرْ واٞص
ٔ٤ ٣اتذ.
 .10اختٙاب اس فطار ر ٢ٚا٘ذأ ٣و ٝضٙت دارد

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

 .11در ٔٛارد ٘ادر ٕٔىٗ است و ٝدردست ٣و ٝضا٘ت
ٌذاضت ٝضذ ٜتٕ٥ار دچار سزد ٚ ٢ت ٣حس٣
،وزخت ٚ ٣رً٘ پز٤ذٌٌ ٣زدد در اٛٔ ٗ٤ارد

راهنمای آموسش به بيمار شانت جهت

سز٤عا ت ٝپشضه ٔزاخع ٝو٥ٙذ

دیاليش(راه عزوقی)
عوارض شنت شزیانی وریدی در دیاليش

و نحوه مزاقبت اس آن

خونی
 -1عف٘ٛت ( ٔٛظع٤ ٣ا ٔٙتطز )،

 -2عٛارض عزٚل٣

(خ٘ٛز٤ش ،٢آٔث -3 ،) ٣ِٛعٛارض پٛست ٣در ٔحُ ضا٘ت

چند نكته در مورد مزاقبت اس شانت:
 در صٛرت داضتٗ درد اس استأٛٙ٥فٗ طثك
دستٛر پشضه استفاد ٜو٥ٙذ.

ٔٙاتع:

 تا تعٚ ٖ٣٤لت لثُ ٢ط٤ ٣ه ٞفت ٚ ٝد ٜرٚس ٤ ٚه
ٔا ٜتعذ اس عُٕ ت ٝپشضه ٔزاخع ٝو٥ٙذ.
 3-4 رٚس تعذ اسعُٕ تع٤ٛط پا٘سٕاٖ ا٘داْ ضٛد
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