
 

 

 تا رٍس 7 تا 7 تایذ ضذُ سدُ تخیِ کِ جایی پَرت رٍی

 تا ضَد ًگْذاضتِ تویش ٍ ضَد پَضاًذُ استزیل پاًسواى

 ًیاسی کاهل تْثَدی اس پس ضَد خَب کاهال جزاحی هحل

 لزار پَست سیز کاهال چَى ًیست ًاحیِ ایي پاًسواى تِ

 دارٍ تشریك سهاى .ًذارد تیزٍى تِ هٌفذی ّیچ ٍ گیزد هی

  اس را هخصَصی سَسى ٍ کٌٌذ هی عفًَی ضذ را پَست ،

 .سًٌذ هی پَرت تذاخل را آى ٍ داُ عثَر پَست

. 

 اس هیتَاى سدى سَسى اس لثل پَست کزدى تیحس تزای

 استزیل تزای کزد استفادُ استزیل کٌٌذُ تیحس کزم

 یک تا را آى سَسى داضتي ًگِ ثاتت ٍ ًاحیِ هاًذى

 دارٍّا سپس کٌٌذ هی فیکس چسة ٍ کَچک پاًسواى

 .  کٌٌذ هی تشریك پَرت داخل تِ سَسى ّویي طزیك اس را

 

 :ضاهل استفادُ هَارد هْوتزیي  

 درهاًی ضیوی هثل دارٍّایی تشریك*

 ( TPN)  ٍریذی تغذیِ*

 ٍریذی هایعات*

 :  ایگذاری دستگاُ پَرتج

 یک تا یک ایي کار تَسط جزاح در اتاق عول اًجام هی ضَد.

 در پَرت ایٌکِ اس اطویٌاى تزای کار اتوام اس پس ساعت ًٍین

 سیٌِ لفسِ اس رادیَلَصی عکس یک گزفتِ لزار دلیك جای

.ضَد هی گزفتِ

  
 احساس تیوار عول حیي عوَهی  تیَْضی دریافت علت تِ 

 ًاحیِ در خفیف درد است هوکي عول اس تعذ ًذارد درد

 رفع هسکي تا کِ تاضٌذ داضتِ رٍس دٍ یکی تا سیٌِ یا گزدى

 .ضذ خَاّذ

 

 ضَد؟ هی گذاضتِ چزا ٍ چیست ٍریذی پَرت  

 رٍی کِ است هخصَظ ٍریذی هسیز یا خط یک پَرت 

 تشریمات تِ ًیاس کِ تشرگساالًی ٍ کَدکاى تزای تذى

 دستزسی علت تِ دارًذ طَالًی هذت تِ ٍریذی هکزر

 .ضَد هی تعثیِ ، تذى در ، خَى جزیاى تِ راحتتز

 در کِ است هخصَظ ٍریذی خط یک پَرتدر ٍالع 

 پَرت تِ هتصل کاتتز ضَد هی جاگذاری تذى داخل

 تشرگ عزٍق تِ کِ ضَد هی تعثیِ گزدى ٍریذ داخل

ضایعتزیي هحل تزای پَرت، رٍد هی للة تاالی در درست

در لسوت تاالی لفسِ سیٌِ، درست سیز تزلَُ است. 

تَاًذ در تاسٍ، ساق پا، یا ضکن لزار دادُ  ّوچٌیي هی

ضَد.پَرت در اضکال ٍ اًذاسُ ّای سیادی آهذُ است. 

پَرت را  تا تَجِ تِ ٍضعیت جسوی ضوا پشضک هعالج

گیزد کِ آى را کجا لزار  کٌذ ٍ تصوین هی اًتخاب هی

 دّذ.

احساس کٌذ کِ تِ آى  پشضک پَرت ضوا تا سهاًی کِ

اس هَاد  پَرتهاًذ.  ًیاس داریذ، در جای خَد تالی هی

خاصی ساختِ ضذُ است، تٌاتزایي استفادُ طَالًی هذت 

اس آًْا تی خطز است. ٍلتی کِ پَرت در حال استفادُ 

خاظ  دارٍی یک تزای پیطگیزی اس لختِ ضذى ت، ًیس

تزای ایي هٌظَر تِ .ضَد هی تشریكیک تار در هاُ در آى 

 هزاکش درهاًی هزاجعِ کٌیذ.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هراقبت ازكاتتر پورت 
 54564333-35:تلفن

، كارشناس پرستاري، م خطيبيتهيه و تنظين : : تنظين و تهيه

    9318 بهار، سوپروايسر آهوزش سالهت

 هنبع: پرستاري داخلي جراحي برونر سودارث

  

 

در صَرت هطاّذُ ایي عالین تِ پشضک خَد 

 هزاجعِ کٌیذ

ساعت اٍل تعذ اس عول، اطزاف هٌطمِ تزش  64تا 46 

لزهش است. اگز ایي حالت تْثَد ًیافت، تایذ  حساس ٍ کوی

 خَد تواس تگیزیذ پشضک هعالجتا 

  ، درد تَرم

 لزس  ،  درجِ حزارت تذىتاال رفتي 

 ضعف، سزگیجِ

  عذم تاسگطت خَى اس پَرت

 

  

 
 رلیك را ّپاریي ًام تِ دارٍیی ضذ توام دارٍّا ٍلتی

 ّپاریٌِ را پَرت اصطالح تِ ٍ کٌٌذ هی تشریك ٍ کزدُ

 پَرت داخل خَى ضذى لختِ اس عول ایي تا کٌٌذ هی

 کٌٌذ. هی جلَگیزی

 پَرت تِ ضزتِ احتوال کِ سٌگیٌی ّای ٍرسش اساًجام

 کٌیذ خَدداری تاضذ

 ضَد استفادُپَرت اس طَالًی هذت تا ًیست لزار اگز

 لختِ تا تا کٌٌذ ّپاریٌِ را آى یکثار ّفتِ 6 ّز تایذ

 ًطَد. تستِ

را اس تخص تحَیل   کارت دارای اطالعات هزتَط تِ پَرت

صَرتی کِ  ًیاس  ٍ در کیف پَل ّوزاُ خَد ًگِ داریذ ٍدر

 اطالعات را در اختیار  ،داضتیذتِ درهاى ّای پشضکی 

 تگذاریذ.کارکٌاى هزالثت ّای تْذاضتی 

 

 

 


