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 .باز است
درخواست مترجم، نام زبان خود را بھ  یزبان. برا 130بھ  یدسترس

.دیایخط ب یمترجم رو کیتا  دی. آنگاه منتظر بماندییبگو یسیانگل

 مراقبت در خانھ
ھای دیالیز عادی ھای عادی روزانھ و درمانفعالیت

 خود را از سر بگیرید.
داخل بدن شماست، ھیچگونھ تا وقتی کھ سوند دیالیز 

فعالیت بدنی سخت مانند بلند کردن اجسام سنگین انجام 
 ندھید.

در حمام فقط از وان استفاده کنید (دوش نگیرید). 
ھا ی سینھ یا خط پستانتوانید بدن خود را تا میانھمی

 خیس کنید.
 بانداژ را خشک و تمیز نگھ دارید.

انی کھ بھ شما بانداژ را در محل خود حفظ کنید تا زم
 توانید آن را بردارید.اطالع داده شود کھ می

در صورت نیاز، برای کاھش درد استامینوفن ساده 
 (تایلنول) مصرف کنید.

 چھ زمانی کمک بخواھیم؟
 اگر سوند دیالیز شما از جای خود بیرون آمد:

 روی زمین دراز بکشید.•
 محل سوند را فشار بدھید. •
 تماس بگیرید. 9-1-1با  •

با پزشک ی ھریک از موارد زیر صورت مشاھدهدر 
 :خود تماس بگیرید

ی سانتیگراد درجھ 38.5تب بیش از  •
 ی فارنھایت)، درد، لرزدرجھ101(

خونریزی از محل سوند دیالیز بھ نحوی کھ  •
 متوقف نشود

درد یا کبودی در محل یا اطراف محل سوند  •
 دیالیز

بھ ی ھریک از موارد زیر در صورت مشاھده
 :ترین پایگاه اورژانس مراجعھ کنیدنزدیک

 ی ناگھانی تنگی نفسحملھ •
ی سینھدرد در قفسھ•

Persian 



 

 ادامھ در پشت برگھ  یگذاربھ روش تونل زیالیسوند ھمود

 آیا درد ھم دارد؟
حسی، ممکن است احساس در حین تزریق داروی بی

سوزش یا گزش کنید. ممکن است در ھنگام 
جایگذاری سوند دیالیز در محل، کمی احساس فشار 

بکنید. در صورتی کھ درد داشتید، بھ ما بگویید تا بھ 
 مسکن بدھیم. شما

 آیا ھیچگونھ خطر یا عوارضی وجود دارد؟
شود، احتمال ھر بار کھ پوست سوراخ یا بریده می

عفونت وجود دارد. یکی دیگر از عوارض احتمالی، 
 خونریزی از محل ورود سوند است.

 افتد؟بعد از عمل چھ اتفاقی می
بریم کھ پرستاری در شما را بھ بخش ریکاوری می

راقبت خواھد کرد. پرستار در این مدت، آنجا از شما م
فشار خون، ضربان قلب، تنفس شما، و محل سوند 

 دیالیز را تحت نظر دارد.
روز برداشتھ  10تا  7ھای شما باید ظرف مدت بخیھ

ھا را درآورد و بانداژ را شود. اینکھ چھ کسی بخیھ
عوض کند بستھ بھ وضعیت سالمت بیمار، محلی 

 زندگی او، و محل انجام عمل فرق خواھد کرد.
 ھا ممکن است توسط یکیتغییر بانداژ و برداشتن بخیھ

 از موارد زیر انجام شود:
  یک پرستار مراقبت در خانھ کھ با ھماھنگی

 لی بھ منزل شما خواھد آمدقب
 پزشک شما در مطب خودش 
 پرستار درمانگاه دیالیز شما 

 

 افتد؟قبل از عمل چھ اتفاقی می
 گیرد وبخش تصویربرداری پزشکی با شما تماس می
سازی دستورھای مشخصی در مورد چگونگی آماده

 دھند.برای این عمل می

 کشد؟این عمل چقدر طول می
انجامد و ساعت بھ طول می 1دقیقھ تا  45عمل حدود 

ساعت ھم برای ریکاوری زمان الزم است.  4حداکثر 
 ساعتھ در  5تا  4ریزی کنید کھ حداقل برنامھ

 بیمارستان بمانید.

 افتد؟در حین عمل چھ اتفاقی می
ما یک سرنگ وریدی را درون یکی از بازوھای  •

دھیم تا در صورتی کھ نیاز داشتھ شما قرار می
اشید، مسّکن و سایر داروھا را بھ شما تزریق ب

 کنیم.
کنیم، ی شما را تمیز میی سینھما گردن و قفسھ •

 پوشانیم.ھای استریل میھا را با پارچھسپس آن
حس بی«حسی را برای رادیولوژیست داروی بی •

کند کھ سوند دیالیز ای تزریق میبھ ناحیھ» کردن
 از آنجا وارد پوست خواھد شد.

ولوژیست برش کوچکی در پوست ایجاد رادی •
کند. سپس سوند دیالیز با استفاده از سونوگرافی می

 شود.و فلوروسکوپی بھ داخل سیاھرگ ھدایت می
وقتی سوند دیالیز در محل قرار گرفت، معموالً با  •

 شود.استفاده از دو یا سھ بخیھ در محل تثبیت می
 ما روی محلی را کھ سوند دیالیز از آنجا وارد •

 کنیم.پوست شده است بانداژ می
 

 گذاری چیست؟سوند (کاتتر) ھمودیالیز بھ روش تونل
یک سوند (کاتتر) درون وریدی ویژه است کھ زیر 

تر در گردن یا قسمت پوست و داخل سیاھرگی بزرگ
شود. گذاری) میفوقانی قفسھ سینھ کار گذاشتھ (تونل

 نامند.می TMPermcathاین سوند را گاھی 
شود معموالً این روش برای افرادی بھ کار برده می
کھ نیاز بھ تزریق دائمی خون دارند یا مبتال بھ 

نارسایی حاد کلیوی ھستند و نیاز بھ ھمودیالیز دارند. 
این سوند دیالیز دارای دو مجرا بھ نام پورت است. 

ھا امکان گردش سریع خون را فراھم این پورت
 ضروری است. کنند کھ برای ھمودیالیزمی

این سوند دیالیز تا زمانی کھ ضرورت داشتھ باشد در 
شود (در برخی جای خود در بدن بیمار نگھداشتھ می

 موارد تا چندین ماه).

گذاری را انجام چھ کسی ھمودیالیز بھ روش تونل
 دھد؟می

شود این کار توسط یک رادیولوژیست انجام می
با  ھای عمل پزشکی(پزشکی با تخصص در شیوه

 ھدایت تصویر).

 توانم خویشاوند یا دوستی را آیا می
 ھمراه خود بیاورم؟

توانند قبل و بعد از عمل ھمراه آری، ھمراھان شما می
ھا شما باشند. البتھ بھ دالیل ایمنی و طبق مقررات، آن

توانند در حین عمل داخل اتاق باشند. ما بھ شما نمی
 توانند خواھیم گفت کھ اعضای خانواده کجا می

 منتظر بمانند.

 کیتا پس از عمل،  دیالزم را انجام دھ یھماھنگ دیبا
ا شم یرانندگ ایشما را بھ خانھ برساند » فرد مسئول«

 .ردیرا بھ عھده بگ




