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رول   دب  ن  لوصوص  لو  لو رة  لو نصة  ي  ةم  لوسيل  لو نص،  ولو  ةب  ركيل ال

رقصم دبإةسا  لو م ن  لوبي  ومايلن  لوسيل  ومنقلمه ن  لويمصم رلوفضالت ( أنبصب)

رلعادره نك  أخكى لو  لوبي  ررنقي  لوصوالت لوميمخ ن  ف  لوسيل  لو نص، لو  

 :قيمل  

 .(القسطرة الوريدية)الوصلة المؤقتة  - 2               .وصالت ثابتة-1

  :وصالت ثابتة -1

الوصلة الشريانية الوريدية أو الفستوال  .أ

Arteriousfemos fistula(AVF): 

   ه  عملل  جكلحل  دبيلط  وكدبط أح  شكلةل  لوياع

من أجل تكوين وصلة وريدية شريانية دبأح  أرةدره 

يتدفق منها الدم بكميات كبيرة وبسرعة إلى 

ماكينة الغسيل ،ويمكنها تحمل حجم إبرة الغسيل 

ن جلطة في الوعاء يتكو دون أن تتسبب في

 .الدموي

 عمبك لوصول  رةم  رح ة  نصع لوصول  ن  قب  لوطبل  ر

لوشكةانل  لوصةة ة  ه  لوخلاة لألفض  إلجكلء لوسيل  

لو نص، رذو  وقل  نضاعفارها رضعف لحمماول  رعكض 

  .لومكةض والومهادبات

   ةمك  ولمكةض دب ء لوسيل  ن  خال  لوفيمصال دبع  حصلو

أ، دبع  )ن  ركيلبها  ستة إلى ثمانية أسابيع

 .ف  نعظ  لوحاالت(شهكة 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 

 يالغسيل الدموالوصالت المستخدمة لبدء 
Types Of Dialysis Access 



 (:التوصيلة الوعائية الصناعية) الجرافت.ب

  ةلبأ لوطبل  لو  عم  لونصع لوثان  ن  لوصوالت

رر ع  لوبكلفت لذل يانت لألرعل  لو نصة  ف  ذةلع 

 .لومكةض أوسك نما ةنبس 

  ه  لوخلاة لوثان  ف  لألفضلل  دبع  لوفيمصال.  

  ه  عملل  جكلحل  دبيلط  إلدخا  أنبصب

ومصول  لوشكةان دباوصةة   دبالسملك  رحت لوبل  

 . رةمك  لوسيل  ن  خالوها

   ةيمطلع لومكةض أن ةسي  ن  خالوها دبع

    .ن  ركيلبها أو أقل أسبوعين

الفستوال )إرشادات العناية بالوصالت الثابتة 

 :بعد تركيبها خالل فترة التنويم( والجرافت

 لوحفاظ عل  لوضمادلت لومصجصد  عل  لوبكح نظلف  ر جاف  دلئما رع م نزعها. 
   رةب  علل   ف  نكان لوفيمصال أر لوبكلفت ةشعك دبه لومكةض ةنل ح ث لوصوالت ر

 .نمادبع  لوكنل 

  لدبالغ لوممكض  عن  لوشعصة دباو رلة أر لوصه  لوعام ولمحقق ن  ضسط لو م رفادةًا
 .ومصقف عم  لوصول 

  لوممكض  عن  نالحظ  لحمكلة  أو  أر حكلة   ف  نكان لوعملل لدبالغ. 
  ةفع لول  عل  رساد  أثناء لونصم دبع  لوعملل.  
   ةنصح دبعم  رماةة  وعضالت لوياع  ياوضسط عل  يك  ولن  ع   نكلت ةصنلاً دبع

 .لوعملل  دبأسبصع ومياع  عل  نمص لألرعل  لو نصة 
 :نصائح ولحفاظ عل  لوصوالت لوثادبم  

لوم  أ دخلت فلها لوصول  سصلء  لوخاو  دباول ةب  عل  لومكةض لالومزلم دباونصائح لوماول  
 :ن  أج  لوحفاظ عللها  يانت فيمصال أم جكلفت

 نالدبس ضلق  ع م لةر لء. 
 لوياع  أر لألسارة ع م لةر لء. 
 أشلاء ثقلل  حم  ع م. 

 عل  لول  ربن  لونصم. 
  دم  خل علنأقلاس ضسط لو م أر  ربن. 

  :لوحاالت لوطاةئ  
 صول عن  ح رث نزةف ن  لو : 

  دقلقه نمصل   02-51ضسط عل  نكان دخص  لإلدبك  وم   ولةمصج  عل  لومكةض 
 .أر رح   لوسيل  لوطصلةئرلذل و  ةمصقف لونزةف ةب  نكلجع  

 
 لوصول ف   كنل لو ضعفعن  لإلحياس دب: 

ةع  دالو   هرجصدحلث أن -ةصنلا  ةب  لومأي  ن  رجصد لوطنل 
 :ف  لألرقات لوماول ر خاو   -عل  يفاء  عم  لوصول 

 ن  لونصم سملقاظعن  لال.   
  ف  لوصح  لعمال عن  ح رث.  
   لوسيل  جلي ف  نهاة.  
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   لوكنل  ع م رجصدضعف أر عن :  
إذل نا زل  ف  ساعات قب  لومصجه ولميمشف   ي  ساع  وم   أةدبعلوطنل    نمادبع

  .ةلزم لومصجه وصح   لوسيل  لوكلص، لوطنل  قللالً 
 

  نع رجصد ةنل  صول ف  لو ي ناتعن  ح رث: 
   عم  يمادلت نلاه دلفئ. 

   أثناء  رساد ةفع لول  عل
 .لونصم

   صول أعكلض لومهاب ف  لو ظهصةعن : 
حكلة  رعن  لورجصد لحمكلة نع أو  رلةرفاع ف  دةج  ررشم  

               .ولطصلةئل لومصجه فصةً  عل  لومكةضح رث ذو  
 

 

 ( :لوقيطك  لوصةة ة )لوصول  لومؤقم  .2

 ف   ق  ةم  رضعهار   ره  عباة  ع  أنبصدب  رصضع دلخ  أرةد  لوكقب  أر ف  لوفخل

  .روك  دبشك  نادة لوص ة  أرةد

   ةلبأ لوطبل  لولها عن نا ةكصن لوسيل  ضكرةةًا إلنقاذ حلا  لومكةض أر لذل و  ةم

  .ف  رقت نبكك ( لوفيمصال أر لوبكلفت)ركيل  أح  لوصوالت لوثادبم  

 : أنصلع لوقيطك  لوصةة ة 

  ولمقلل  ن  نيب  ح رث لالومهادبات  قيطك  رةة ة  نع قنا  رحت لوبل

 .رةمك  لسمخ لنها وفمك  أطص 

  رهلل لونصع ن  لوصوالت ةزة  ن   قيطك  رةة ة  دب رن قنا  رحت لوبل

لحمماول  رعكض لومكةض والومهادبات  رةيمخ م دبصصة  نؤقم  لو  أن ةم  

 . ركيل  أح  لوصوالت لوثادبم 

 

 

 

 

 

من المهم  أن يتم تركيب هذه األجهزة مبكرا قبل  أن يصل المريض لمرحلة الغسيل : تنبيه
تتطلب بضعة أشهر لتصبح جاهزة لالستعمال  الكلوي حيث أن كال من الفستوال والجرافت

 .والغسيل من خاللها لنتجنب أن يتم الغسيل الدموي من خالل القسطرة الوريدية
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 : ف  لوكقب  أر ف  لوص ة لوصةة ة  لومصضصع  عل  لوقيطك  نصائح ولحفاظ 

 .لوقيطك  جافه ر نظلف  لدبقاء ضماد  لوحكص عل  .5

لومأي  ن  لغالق لومشب  لومصجصد لوضماد  لومصضصع  فصق لوقيطك  ر ربن   فمح .0

  .حم  ال ة خ  لوهصلء دلخ  لوقيطك عل  لوقيطك  دبشك  جل  

لالدبمعاد ع  لويباح  رلومعكض لومباشك ولملاه رفادةًا والومهاب لونارج ع  لوبل   رةمك   .3

  .حمام دبع  رضع حماة  عل  لوقيطك  نث  الوق أر يلس دبالسملك ولمكةض لالسم

لوف  ر لألنف  ومسطل لةر لء يمان  لوصجه ف  رح   لوسيل  لو نص،  لألفض ن   .4

 .ولمقلل  ن  لحمماول  ح رث ع رى

دباسمخ لم لوقيطك  أل، شخص  ربن  رسللك لوضماد  ف  لومنز  رع م لويماح .1

دبعلاد   لوفكةق لوطب  سصىسصلء ولسيل  ننها أر سح  علنات دم أر لعطاء عالج 

 .لوسيل  لوكلص،

و  نع أياإلحياس دبيخصن  ر  نكلجع  علاد  لوكل  فصة لوشعصة دبعالنات لالومهاب .6

 .لحمكلة حص  لوقيطك 
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