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اًَاع هختلفی اس فیغتَلْب ٍجَد دارد کِ اس رایجتزیي رٍػ 

هیتَاى ثِ آًبعتَهَس یب اتصبل کٌبرُ ّبی ٍریذ ٍ ؽزیبى ثِ یکذیگز 

 .اؽبر ُ کزد

ثغَر کلی فیغتَلْب دارای ػَارضی ّغتٌذ کِ اس ؽبیؼتزیي آًْب 

تزٍهجَس اعت کِ ثؼلت کبّؼ فؾبر خَى، تٌگی فیغتَل، ػفًَت، 

ػزٍق تَعظ عَسى ٍ فؾبر ثِ ػزٍق خًَی  عَراخ کزدى هکزر

 .ثؼلت ثبًذاص هحکن ٍ خَاثیذى رٍی دعت دارای فیغتَل اعت

ػبرضِ دیگز فیغتَل ایجبد ایغکوی دعت هی ثبؽذ کِ ثؼلت 

کبّؼ جزیبى خَى ػضَ در سیز هحل فیغتَل کِ اغلت ثصَرت 

ادم ٍ .   عزدی ٍ درد ٌّگبم دیبلیش ٍ ٍرسػ خَد را ًؾبى هیذّذ

اس . ت ًیش ثذًجبل فیغتَل گذاری هوکي اعت ایجبد ؽَدتَرم دط

دیگز ػَارض آى خًَزیشی هی ثبؽذ ٍ ّوچٌیي ًبرعبیی للت 

ثؼلت افشایؼ ثزگؾت ٍریذی ٍ افشایؼ کبر للت ًیش هوکي اعت 

 .در ارتجبط ثب فیغتَل ایجبد ؽَد

اس ثیي رفتي ػصت هذیي دعت هوکي اعت ثؼلت رعَة یک ًَع 

ایي اختالل ثب درد ،کزختی ٍ عَسػ اًگؾت . آهیلَییذ ایجبد ؽَد

ؽصت ٍ اؽبرُ ٍ هیبًی دعت، خَد را ًؾبى هی دّذ کِ ثبیذ ثِ 

 .آى تَجِ کزد

 :مراقبت از فیستول

  ِثؼذ اس ایجبد فیغتَل ثزای جلَگیزی اس ادم ٍتَرم ،چٌذ ّفت

 .ػضَ ثبال ًگِ داؽتِ ؽَد

  ٍ اس دعت دارای فیغتَل، تشریك ٍریذی ٍ خًَگیزی

 .فؾبر خَى گزفتِ ًؾَدّوچٌیي 

  ثؼذ اس ایجبد فیغتَل ثْتز اعت اس ًظز تزیل جزیبى خَى

تَعظ لوظ کزدى ّز چٌذ عبػت کٌتزل ؽَد ٍهحل را اس 

 .لحبػ ػفًَت ٍ ػالین آى ثزرعی ؽَد

  تب حذ اهکبى اس کبّؼ فؾبر خَى جلَگیزی ؽَد سیزا پبییي

افتبدى فؾبر خَى ، جزیبى خَى فیغتَل را کبّؼ دادُ ٍدر 

ًتیجِ اهکبى تؾکیل لختِ در هحل فیغتَل ٍدر ًتیجِ اس 

 .کبر افتبدى آى افشایؼ هی یبثذ

  اٍلیي جلغِ دیبلیش ثؼذ اس ایجبد فیغتَل یکوبُ ثؼذ اًجبم

عبًتی هتز  10-5ٌّگبم دیبلیش فبصلِ ی عَسى ّب ثبیذ . ؽَد

 .ثبؽذ

  ِ2جبثجبیی هحل ٍر ٍ عَسى ّب در رٍی پَعت ثِ فبصل 

ر جلغِ ی دیبلیش عجت عَالًی ؽذى ػوز عبًتی هتز در ُ

 .فیغتَل هی ؽَد

  ثزای پیؼ گیزی اس ایجبد ػفًَت لجل اس ٍارد کزدى عَسى

 .دلیمِ ثب ثتبدیي آغؾتِ هی کٌٌذ 5رٍی پَعت را ثِ هذت 

  ِثؼذ اس پبیبى ّوَدیبلیش ثؼلت ایجبد خًَزیشی ٍ ّوبتَم ًبحی

ثزای . دلیمِ هحل عَسى ّب ثبیذ فؾبر داد 20-10ثِ هذت 

هحبفظت اس هحل فیغتَل ثبیذ رٍساًِ هحل فیغتَل را ثب آة 

ٍ صبثَى ؽغتؾَ داد ٍ اس پوبد هخصَؿ ثزای ًزهی پَعت 

 .اعتفبدُ هی ؽَد

  ِثیوبر ثبیذ تَجِ کٌذ کِ هَلغ دراس کؾیذى فؾبری ثِ ًبحی

 . ٍارد ًؾَد ٍ ثب دعتی کِ فیغتَل دارد سیبد کبر اًجبم ًذّذ

  ِتٌگ اعت ٍ ثبػث فؾبر ثِ هحل اس پَؽیذى لجبعْبیی ک

فیغتَل هی ؽَد خَدداری کٌذ عبػت ٍ دعتجٌذ در دعت 

 .دارای فیغتَل ًذاؽتِ ثبؽذ

 ثی حغی ، : ثیوبر حتوب ثبیذ تَجِ داؽتِ ثبؽذ ػالیوی هبًٌذ

 . خبرػ، درد ٍ تت ٍلزس را ثِ پزعٌل پزعتبری گشارػ کٌذ

  اال درجِ ة 30در صَرت ثزٍس کبّؼ فؾبر خَى پبّب را حذٍد

ًگِ داردٍ در ٌّگبم دیبلیش تجَیش اکغیضى کِ ثبػث ثْتز 

ؽذى اکغیضى رعبًی ثِ خَى ٍ افشایؼ لذرت اًمجبضی للت 

 .هی ؽَد

  ، در صَرت ایجبد کزاهپ ػضالًی هبعبص ٍ گزم کزدى هحل

 .عجت ثْجَدی آى هی ؽَد

  ِهوکي اعت حیي دیبلیش تَْع ٍ اعتفزاؽ در ثیوبراًی ک

اتفبق ثیفتذ ٍ ّوچٌیي اضغزاة ٍ کبّؼ فؾبر خَى دارًذ 

ًگزاًی ثیوبر ًیش در ایي اهز دخیل اعت کِ در ایي صَرت 

هیتَاى اس دارٍّبی ضذ اعتفزاؽ ٍ آراهجخؼ ّبی ثیوبر 

 .اعتفبدُ کزد

  ِهوکي اعت تٌگی ًفظ ّن رخ دّذ کِ ٍضؼیت ًیو

 .ًؾغتِ ثیوبر ثبػث ثْتز ؽذى آى هی ؽَد 

  ثزای ثیوبراى ٍجَد در حیي ػول دیبلیش هحذٍدیت غذایی

ًذارد ٍلی ثبیذ تَجِ ؽَد ثیوبر رصین غذایی را رػبیت کٌذ ٍ 

کیلَ گزم  2ّوچٌیي تغییز ٍسى ثیوبر ثیي دٍ دیبلیش اس 

ثْتز اعت ثیوبر لجل ٍ حیي دیبلیش سیبد غذا . ثیؾتز ًجبؽذ

ًخَرد سیزا احتول ثزٍس کبّؼ فؾبر خَى ، اعتفزاؽ ٍ 

ّتز اعت ثیوبراى دیبلیشی ة. آعپیزاعیَى را افشایؼ هیذّذ

. غذای خَد را در حجن کن ٍ ثِ دفؼبت سیبد هصزف کٌٌذ

ثؼلت افشایؼ اٍرُ ٍ فغفز، غذاّبی پزٍتئیٌی اس غذای 

ثیوبراى هحذٍد هی ؽَد ٍ ّوچٌیي پزٍتئیي کن ثزای 

ثذعت آٍردى اعیذّبی اهیٌِ هَرد ًیبس ثذى ثْتز اعت اس 

 .پزٍتئیي ّبی حیَاًی اعتفبدُ ؽَد

 هیلی لیتز ثؼالٍُ  500-700دریبفت هبیؼبت هؼوَالً  هیشاى

ثغَر کلی هصزف . حجن ادرار در ؽجبًِ رٍس هی ثبؽذ
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آؽبهیذًی ثبیذ در حذی ثبؽذ کِ اضبفِ ٍسى ثیي دٍ جلغِ 

 .کیلَگزم ثیؾتز ًجبؽذ 2ّوَدیبلیش اس 

  ِگزم کبّؼ هی یبثذ ٍلی  2همذار عذین دریبفتی ث

تَاًذ ّؼ فؾبر خَى هی درصَرت ثیزٍى رٍی ؽجبًِ ٍ یب کب

اس هصزف غذاّبی دارای پتبعین . ًوک ثیؾتزی هصزف کزد

سیبد هبًٌذ هَس، خؾکجبر، عجشی ٍ هزکجبت ثبیذ خَدداری 

 .ؽَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی بهبودی و سالمت کامل برای شما

 

 

 024 – 33770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍة عبیت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:الکتزًٍیکآدرط پغت 

 024-33770757:دٍرًگبر
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