GREEK

Αιμορραγία

Χρειάζεστε διερμηνέα;

[BLEEDING]

[DO YOU NEED AN INTERPRETER?]

Αν παρουσιαστεί αιμορραγία στην περιοχή
του vascath σας ή αν το vascath σας βγει
από τη θέση του:
• Πιέστε δυνατά την περιοχή
χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι γάζας ή
μια καθαρή πετσέτα
• Να πάτε αμέσως στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών του νοσοκομείου

Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να μιλήσετε
στην υπηρεσία αιμοκάθαρσης τηλεφωνικά,
καλέστε την Υπηρεσία Διερμηνέων και
Μεταφραστών (TIS) στο 131 450. Να τους
δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου που
αναφέρεται από κάτω.

Αν παρατηρήσετε αιμορραγία από την άκρη
ενός από τους σωλήνες:
• Ίσως έχει αφεθεί ανοικτός ένας
σφιγκτήρας. Κλείστε το σφιγκτήρα
αμέσως.
• Ίσως ένα από τα πώματα στην άκρη
ενός από τους σωλήνες να έχει βγει
από τη θέση του. Αντικαταστήστε το και
επικοινωνήστε με το νεφρολογικό τμήμα
(ο αριθμός τηλεφώνου είναι στην πίσω
σελίδα)

Φροντίδα του
Vascath σας

[Caring for your Vascath]

Πληροφορίες για ασθενείς
[Information for patients]

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με:
Contact

Αν ο καθετήρας έχει κοπεί κατά λάθος,
καλέστε ένα ασθενοφόρο μέσω του 000 για
άμεση ιατρική βοήθεια.
Επικοινωνήστε με το νεφρολογικό τμήμα αν
παρατηρήσετε οποιαδήποτε ένδειξη
λοίμωξης, όπως:
• Πυρετό
• Ναυτία ή αδιαθεσία
• Κοκκινίλα, διαρροή ή πόνος στην
τοποθεσία του vascath.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VASCATH;
[WHAT IS A VASCATH?]
Το vascath είναι ένας πλαστικός σωλήνας
σχήματος Y που παρέχει προσωρινή
πρόσβαση στην παροχή αίματός σας για
αιμοκάθαρση. Το προσωπικό υγείας
μπορεί να αναφέρεται σε αυτό ως η
πρόσβασή σας [access].

ΠΩΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ;
[HOW IS IT INSERTED?]
Το vascath ή καθετήρας, τοποθετείται πιο
συχνά σε δύο τοποθεσίες:
1. Στο λαιμό (στη σφαγίτιδα φλέβα)
2. Στη βουβωνική χώρα (στη μηριαία
φλέβα)
Ο γιατρός σας θα σας εξηγήσει
λεπτομερώς τη διαδικασία για την εισαγωγή
του vascath και θα αποφασίσει που θα
εισαχθεί.
Η διαδικασία εισαγωγής του καθετήρα
γίνεται συνήθως στο ακτινολογικό τμήμα
του νοσοκομείου, αλλά μπορεί επίσης να
γίνει και στο θάλαμο.
Περιλαμβάνει τον καθαρισμό της
τοποθεσίας εισαγωγής με αντισηπτική
λοσιόν. Χρησιμοποιείται τοπικό αναισθητικό
για να ναρκωθεί η περιοχή. Οι ασθενείς
που χρειάζονται vascath με ‘καναλοποίηση’
[tunneling] θα τεθούν σε καταστολή για τη
διαδικασία.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ VASQATH;
[WHO CAN USE THE VASCATH?]
Το vascath σας θα χρησιμοποιηθεί μόνο
από τις νοσοκόμες αιμοκάθαρσης για να
συνδεθείτε με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης.
Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από
άλλες νοσοκόμες ή γιατρούς για να σας
δοθούν φάρμακα ή υγρά ή για τη λήψη
δειγμάτων αίματος. Είναι αποδεκτό να
υπενθυμίζετε αυτό στους γιατρούς και
νοσηλευτές.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ VASCATH ΣΑΣ
[CARING FOR YOUR VASCATH]
Το vascath θα γίνει ένα σημαντικό μέρος
του σώματός σας και έτσι θα πρέπει να το
κρατάτε καθαρό και ασφαλές ανά πάσα
στιγμή.
Η επίδεση θα αλλάζεται εβδομαδιαία από
μια νοσοκόμα αιμοκάθαρσης ή όπως
απαιτείται. Θα πρέπει να παραμένει
ανέπαφη στη διάρκεια αυτού του
διαστήματος. Αν χαλαρώσει, σφίξτε την με
ταινία επίδεσης (διατίθεται από το
νοσοκομείο).
Μην αφαιρείτε μόνοι σας την επίδεση. Αν
βγει η επίδεση καλύψτε την περιοχή με
καθαρή γάζα. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε
με τη μονάδα αιμοκάθαρσης για να κλείσετε
ραντεβού για να επανατοποθετηθεί η
επίδεση.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο μόλυνσης::
•
•

•

Διατηρείτε την επίδεση πάντα στεγνή
Να κάνετε μπάνιο ή ντους με τη
ντουζιέρα στο χέρι ή να καλύπτετε τον
καθετήρα με μια πλαστική σακούλα που
την συγκρατείτε στο δέρμα σας με
ταινία, για αποφυγή βρεξίματος της
περιοχής
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα
όπως ψαλίδια ή ξυράφια κοντά στο
vascath.
Αποφεύγετε:

•
•
•

Την κολύμβηση
Την άρση βαρών
Την εντατική άσκηση.

