
 

  

نحوه مراقبت از 

 فیستول

 تیواس ػضیض:

ضوا تشای اًجام ّوَدیالیض تِ فیستَل یا گشافت 

خَد کِ استثاطی است تیي ضشیاى ٍ ٍسیذ ٍ هَجة 

دستشسی تْتش تِ جشیاى خَى هی ضَد ًیاص هثشم 

داسیذ لزا تا سػایت ًکات ریل هی تَاًیذ طَل ػوش 

فیستَل یا گشافت خَد سا طَالًی تش ًوَدُ ٍ اص 

اسضی هاًٌذ ػفًَت ٍ اص کاس افتادى آى جلَگیشی ػَ

 ًواییذ.

 

 

 

 

 : تَصیِ ّای خَد هشالثتی

  ٍسیذی تشای  -تؼذ اص ایجاد فیستَل ضشیاًی

جلَگیشی اص تَسم، تا چٌذ ّفتِ ػضَ سا تاال 

 ًگْذاسیذ.

  الصم است ّش دٍ سٍص یکثاس، پاًسواى هحل

جشاحی تؼَیض ضَد ٍ دس صَست ًطت خَى 

اً تِ پضضک هشتَطِ هشاجؼِ یا ػفًَت، حتو

 ًوائیذ.

  تشای کطیذى تخیِ هحل جشاحی، حتواً تا

 پضضک هشتَطِ ّواٌّگ ضَیذ.

  تا صهاى کطیذى تخیِ ّا، ٌّگام حوام کشدى اص

خیس ًطذى هحل جشاحی اطویٌاى حاصل 

  ًوائیذ.

 دس دست ، تشدى کاسایی فیستَل جْت تاال

فیستَل داس تا استفادُ اص خویش هجسوِ ساصی 

 صضْای الصم سا اًجام دّیذ.ٍس

  دس هَسد صهاى ضشٍع ّوَدیالیض اص طشیك

 -فیستَل ٍ یا گشافت ٍ یا گشافت ضشیاًی

ٍسیذی، تا پضضک خَد هطَست کٌیذ ٍ تا صهاًی 

کِ پضضک اجاصُ اًجام ّوَدیالیض اص طشیك آًْا 

 سا ًذادُ اًذ الذام تِ استفادُ اص آًْا ًٌواییذ.

دسد، ػفًَت ٍ یا ػالئوی هثل تی حسی ، خاسش، 

ّش ًَع تش جستگی غیش طثیؼی ػشٍق ٍ هحل 

سَصًْا سا تِ پضضک یا پشستاس دیالیض خَد گضاسش 

 کٌیذ.

لثل اص ّش دیالیض، دست فیستَل داس سا تا آب ٍ 

 صاتَى تطَئیذ.

تؼذ اص ّش دیالیض اص فطاس هٌاسة دس هحل خشٍج 

 سَصًْا تشای تٌذ آهذى خَى استفادُ ًوائیذ.

ای فیستَل ًثایذ فطاس خَى گشفت اص دست داس

)صیشا سثة پاسگی فیستَل هی ضَد( ًثایذ دس دست 

فیستَل داس تضسیك اًجام ضَد. حتی االهکاى اص 

دست فیستَل داس ًوًَِ خَى گشفتِ ًطَد ٍ فمط 

 جْت دیالیض، تضسیك دس آى اًجام گیشد.

ّش سٍص ػولکشد فیستَل سا تا گزاسدى آسام دست تش 

سٍی فیستَل ٍ کٌتشل جشیاى خَى ٍ استؼاش آى 

صیش دستتاى تشسسی ًوائیذ ٍ دس صَست کاّص 

استؼاش ٍ یا احساس ًثض دس آى ، تالفاصلِ تِ 

 پضضک خَد اطالع دّیذ.

هَلغ دساص کطیذى هتَجِ تاضیذ کِ فطاسی تِ 

ی دست فیستَل داس ًاحیِ فیستَل ٍاسد ًطَد ٍ سٍ

 ًخَاتیذ.

اص اًجام کاسّای سٌگیي ٍ تلٌذ کشدى اجسام 

کیلَگشم( تا دست فیستَل داس  2سٌگیي )تاالی 

 خَدداسی ًواییذ.

اص پَضیذى لثاسْای تٌگ کِ تاػث فطاس تِ هحل 

فیستَل هی ضَد خَدداسی کٌیذ. تْتش است ساػت 

 ٍ دستثٌذ دس دست فیستَل داس ًذاضتِ تاضیذ.

 –ای اٍل پس اص تؼثیِ فیستَل ضشیاًی دس سٍصّ

ًگِ   051-041دس حذ  سا خَد ٍسیذی فطاس خَى

  051-041اصداسیذ ٍ اص کاّص سیستَلیک خَد 

جلَگیشی کٌیذ تا جشیاى خَى ٍ فطاس هٌاسثی تِ 

فیستَل تشسذ دس صَست احساس افت فطاس خَى 

، دساص کطیذُ ٍ پاّای خَد سا تاالتش اص سطح تذى 

تَاًیذ دس سٍص دیالیض اص کوپشس سشد  لشاس دّیذ.هی

ٍ سٍصّای تؼذ، اص کوپشس گشم دس هحل تضسیك ٍ 

ػشٍق استفادُ کٌیذ. هشالة تاضیذ سٍی فیستَل 

 کوپشس ًگزاسیذ.



 

  

 

تْتش است جْت جلَگیشی اص خَى سیضی تا چٌذ 

 ساػت پس اص دیالیض حوام ًشٍیذ.

تا پشسٌل دس تغییش هحل ًاحیِ ی تضسیك سَصى ّا 

سِ دیالیض ّوکاسی ًوائیذ. تِ ایي تشتیة دس ّش جل

 ػوش فیستَل ٍ سگْای خَد سا تضویي هی ًواییذ.

سال ٍ   7تا  5دس صَست هشالثت صحیح اص فیستَل 

 .سال ّن لاتل استفادُ خَاّذ تَد 01حتی تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 هَسسِ خذهات دسهاًی الثشص

 

 مابا آرزوي سالمت روز افسون براي ش
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 آهَصش تٌظین: ٍاحذ


