مرادعً کنىدي محتزم  /همراي محتزم :
ایه مطالب جهت افزایغ اطالعات شما تهیً شدي است ردصىرت رهضىهن سىال و رپسغ و
نیاس هب راهنمایی رتشیب می تىانید هب صىرت حضىري هب بخغ دياليش با با شماري تلفه اهي -28
 -66783120داخلی 239بخغ دياليش اس طاعت  9صبح لغايت
 7شب تماص بگيزيد .

ػالدون  :يک لىهل هب شکل  Yجهت دنتزسی هب رعوق

اصلی رباي انجام عمل دياليش استفادي می شىد و هب دو نىع دائم و
مىقت می باشد .
تفاوت ػالدون دائم و مىقت :

مىقتی  :طىل عمر مىقت 3ات 5ماي
دائمی:يکظاهل و گاهی رتشیب

آمىسع اهي مراقبتی هب بيمار:
 -1همیشً انحیً کاتتز خؼک و تميش وگً داري شىد .
مح
 -2ل کاتتز اس ره ضىهن ضزهب و کشیدگی حفظ گردد .
 -3پض اس بهبىدي سخم  ،بيمار می تىاند اس دوع استفادي کىد و اس
غىهط ور شدن رد آب و سياد ماندن رد حمام اجتىاب گردد .
 -4رد صىرت مؼاهدي جا هب جایی و يا باس شدن بخیً اه بدون دست کاري
آن هب زپکش معالج مرادعً شىد .

 -5رد صىرت ربوس عالیمی مثل رتشح قرمزي  ،ردد  ،یگتسکش لىهل اه
تب و لرس هب زپکش مرادعً گردد .
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 -6پض اس ره بار دوع ر ه ل ػالدون جدد بايد پا مان
شىد .طريقً انجام پانسمان تىسط رپستار مسئىل بيمار رد بخغ دياليش
آمىسع دادي خىاهد شد .
 -8نبايد هب چیه کض اجاسي خىن گيزي و يا زتريك دارو و يا سزم
را اس طريك کاتتز بدهید

.9رد صىرت جابجایی کاتتز هب چیه عنىان آرنا دست کاري وكىد .
-10اس چیپ خىردگی و ات خىردگی جلىگيزي کنىد .
.11هن گام خىابیدن هب طرفی هک ػالدون صذا شتً شدي است  ،نخىابىد

بيمارستان شهدا ي يافت آباد

منبع :رپستاري رد انرطائی کلیىي .نىیسىدگان اداري ویپند و بيماریهاي خاؽ  .وسارت بهداشت .

ن کات مراقبتی اس ػالدون رد منشل
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