
 تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی مرکز آموزشی،                                   

                                              آموزش ترخیص بیماران بعد از تعبیه پورت کت

: میاگربیمار  

 ریدی وودر زیر پوست قابل مشاهده نیستند و قطری به مراتب بیشتر دارند. تمام کسانی که تزریقات این وریدها از ابزارهای دسترسی به وریدهای مرکزی است که  کت پورت

رتباطی یک لوله ا که دارای یک مخزن و ای فلزی یا پالستیکی است محفظهها پورت  های مکرر رهایی می یابند. نمونه گیری طوالنی مدت دارند با این وسیله از رگ گیری

 گیرد. قرار میدر اطاق عمل تحت بیحسی موضعی اندازه مخزن مشابه صفحه ساعت مچی است که در زیر پوست در قسمت باالی سینه در سمت راست یا چپ از نظر  می باشد.

از طریق سوزن های مخصوص دارو یا سرم مورد نظر به مخزن  ان به قلب ارتباط پیدا می کند. های اصلی بدن در محل اتصال این مخزن توسط لوله باریکی به یکی از سیاهرگ

 از طریق لوله ارتباطی به سیاهرگ مرکزی بدن وارد می شود. وارد و

 اطالعات فوق جهت راهنمایی مراقبت ازپورت کت بعد از ترخیص می باشد، لطفا دقت کنید.

شود. و گاز استریل پانسمانتعبیه پورت کت، روزانه محل زخم با بتادین  از روز بعد 5به مدت  -1  

 یبیمارستاناورژانس خروج ترشح و عالئم نو ظهور در ناحیه زخم  یا تب به سرعت مورد توجه واقع شده و به پزشک معالج و یا  خونریزی از محل، هرگونه تورم و سرخی، -2

.مراجعه نمایید  

شود.شروع  درمانی دارو یا سرم ،التهاب محل عمل کاهش درد وبا از کارگذاری پورت بعد روز  5الی  3بهتر است در صورت امکان  -3  

ب با زخم بالمانع است.آتماس تعبیه ساعت از زمان  22در صورت عدم وجود عارضه در زخم پس از گذشت  -4  

راه رفتن از روز اول مانعی ندارد. های عادی بیمار مانند حرکت دادن دستها و سر وگردن و فعالیت -5  

های سنگین خودداری شود.  از ورزش و فعالیت تعبیه پورت ود تا چند هفته بعد ازتوصیه می ش -6  

نتی بیوتیک تا دوهفته بعد از گذاشتن پورت ادامه پیدا می کند.آدستور پزشک  با صالحدید و -2  

 های استفاده شده در تعبیه پورت جذبی بوده و نخ معموال انجام می شود. ناحیه پورت  و بخیه های زخم ویزیت توسط جراح دوهفته پس از ترخیص برای بررسی عملکرد و -8

   نیاز به کشیدن ندارند.

اطالع داده شود. پرستار حاضر در هنگام تزریق در صورت داشتن درد شدید حتما به -9  

حتما تحویل گرفته شود. راهنما سوزن پورت و دفترچه شامل برچسب شناسایی پورت،ست  محتویاتسایر  در هنگام ترخیص، -11  

نگهداری از پورت را دارند انجام شود. دارو یا سرم درمانی در مراکز تخصصی که تجربه کافی در استفاده  و توجه شود -11  

های پورت اختصاصی است و توجه کنید با سر سوزن معمولی تزریق انجام نشود. سوزن -21  

.شود تشوسشپرستار  توسط ینلسی سی نرمال سا 5با  را  پورت ،گیریحتما بعد از هربار تزریق یا خون توجه شود  -31  

: مشکالت احتمالی  

  سریعا به پزشک مراجعه کنید. ، ضعف، سرگیجه یا مشکل تنفسی ایجاد شد،درجه حرارت بدن باال رفت یا احساس لرز ،اگر ناحیه اطراف پورت قرمز، متورم و دردناک شد :عفونت

.مراجعه کنید قرمزی در گردن می باشد که سریعا به پزشک  یا اورژانس بیمارستانی شدن شامل تورم، درد وعالیم لخته  :لخته شدن  

از سایر عوارض احتمالی است . ریتم نامنظم قلب، نشت عروقی باز شدن بخیه ها،، یا کبود شدن خون ریزی  

  ات بیشتر با پزشک خود مشورت کنید.عمرتبه تزریق در مخزن قابل استفاده هستند. در صورت نیاز به اطال 1111تا حدود  استفاده از  انواع زیر پوستی پورت معموال
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