
  

دايورژن به دو صورت جلدی و ظرفيتی می   :ع دايورژنانوا
 ,Gاز نوع جلدی و نمونه های   D,C,B.A، که نمونه های  باشد
F,E از نوع ظرفيتی هستند.   

(Aجراح حالب را به بخش مجزا شده ای از انتهای  :مجرای ايلئال
ايليوم پيوند می زند و يک سر آن را به ديواره ی شکم متصل می 

حالب ممکن است به قسمت ميانی سيگموييد کولون يا به . سازد
                                                                                                                                                                            .زده شودپيوند ژژنوم بخش نزديک 

 

 (Bرا از طريق ديواره جراح حالب جدا شده : رتروستومی جلدیاو 
 .شکم به مجرايی که در پوست ايجاد شده می آورد

 

 (Cجراح مثانه را به ديواره ی شکم بخيه کرده و  :وزيکوستومی
برای درناژ ادرار يک سوراخ از طريق شکم و ديواره ی مثانه 

 .فراهم می آورد

 

  

(Dريق يک برش در پهلو کاتتری را به جراح از ط :نفروستومی
داخل لگنچه ی کليه قرار می دهد و يا از طريق جلدی يک کاتتر 

  .در داخل کليه می گذارد

 

(Eجراح حالب را به بخش مجزا شده ای از روده : کيسه کخ
کوچک ، بخش باال رونده کولون يا ايلئو کولونيک پيوند زده و 

ادرار از . ا فراهم می آوردمکانيسم پرظرفيت و يا دريچه موثری ر
 .طريق وارد کردن کاتتر به داخل منفذ تخليه می شود

 

F (جراح حالب را به بخشی از ايلئوم و سکوم وارد  :کيسه اينديانا
ر به درون منفذ به صورت ادرار از طريق وارد کردن کاتت. می کند

  .متناوب تخليه می شود

 

 

(G را به داخل سيگموييد  جراح حالب :اوروتروسيگموييدوستومی
وارد کرده و جريان ادرار را به داخل کولون برقرار می سازد و 

 . ادرار سپس از رکتوم خارج می شود

  مراقبت های دايورژن جلدی

برون ده . حجم ادرار هر يک ساعت اندازه گيری می شود ●
ميلی ليتر در ساعت دليل بر دهيدراتايسون و  ٣٠ادراری کمتر از 

  . انسداد می باشدکم آبی يا 

ساعت اول بعد از عمل ممکن است خون ادراری مشاهده  ۴٨در  ●
  . شود که معموال به خودی خود برطرف می شود

رنگ پوست منفذ سالم قرمز می باشد  و رنگ ارغوانی تيره  ●
  . نشانه کاهش خونرسانی و سيانوز می باشد

سه، مرطوب بودن لباس و بوی ادرار نشانه نشت احتمالی کي ●
  . عفونت و يا مشکالت بهداشتی می باشد

ترغيب کردن بيمار به نوشيدن مايعات زياد جهت پيشگيری از  ●
  تجمع موکوس

برای شستشوی  کننده استفاده نکردن از صابون های مرطوب ●
  . منطقه چرا که مانع چسبيدن کيسه می شوند

اجتناب از خوردن غذاهای بودار نظير تخم مرغ و پنير جهت  ●
  کنترل بوی بد ادرار

استفاده از چند قطره مايع خوشبو کننده يا سرکه سفيد رقيق از  ●
طريق درن به وسيله يک سرنگ با قطره چکان به ته کيسه برای 

  کم کردن بو

استفاده از اسيد اسکوربيک خوراکی برای اسيدی شدن ادرار و  ●
   .ز بين بردن بوا

  



  

نبايد قرص اسپرين را در کيسه قرار داد زيرا باعث زخمی شدن  ●
  .منفذ می شود

وزن ادرار . خالی کردن کيسه موقعی که يک سوم ان پر شد ● 
  . بيش از اين موجب جدا شدن کيسه از پوست خواهد شد

متصل کردن کيسه ادراری به ساق پا تا از پيچ خوردن ان  ●
   .جلوگيری شود

له بايد هر روز با اب سرد  و هفته بطری جمع اوری ادرار و لو ●
  . اب و سرکه سفيد شسته شوند ١به ٣ای يک بار با يک محلول 

  مراقبت های دايورژن ظرفيتی به ويژه اورتروسگموييدوستومی

استفاده از رژيم غذايی آبکی از چند روز قبل از عمل جهت  ●
  رقيق شدن محتويات کولون

  انتی بيوتيک برای ضدعفونی کردن رودهتجويز  ●

بعد از جراحی يک سوند در رکتوم قرار داده می شود تا ادرار  ●
پيش گيری  رفالکس ادرار به حالب ها و کليه هارا تخليه کند و از 

  . کند

شستشوی لوله رکتومی ممکن است تجويز گردد، اما نبايد بافشار  ●
ا را به سمت حالب زياد صورت گيرد زيرا ممکن است باکتری ه

  . ها براند

بر هم خوردن تعادل الکتريکی به دليل قرار گرفتن منطقه  ● 
  وسيعی از مخاط روده در معرض ادرار و باز جذب بيشتر

ساعت برای تخليه ادرار از روده  ٣- ٢تاخير نداشتن بيش از  ●
جهت پايين نگه داشتن فشار رکتوم و کاهش جذب اجزای ادراری 

  از کولون

نترل اسفنگتر مقعدی پس از خارج نمودن سوند مقعدی با ک ●
  تمرين های ويژه

  

  ...)خشکبار، زردالو، موز و ( رژيم کم نمک و پر پتاسيم ●

توجه به نشانه های عفونت ادراری مانند تب، درد پهلو و  ●
  سوزش ادرار

درمان دراز مدت با آنتی بيوتيک ها جهت پيشگيری از  ●
  پيلونفريت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٨کتاب برونر و سودارث، چاپ : منبع

  

  

  بسمه تعالی                                   

              

  

  آن دايورژن  و مراقبت های                  

  

  

  

  

 

  

 ری و مامايیدانشکده پرستا 

  خانم نجمه فالح مهرجردی، آقای ارسالن عباسی:دانشجويان

  سر کار خانم جعفر جالل :استاد راهنما

  ٨٩زمستان                                       

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

درماني تهران، بهداشتي  


