
 ایجاد برای و بوده شکل ای دایره ای وسیله پورت

 می جایگزین پوست زیر در مرکزی وریدی راه یک

 ، دارو مدت طوالنی وریدی تزریق وجهت گردد

 هب خون از گیری ونمونه وریدی تغذیه مایعات سرم،

 ورتپ جایگزینی برای مکان معمولترین. رود می کار

 می ترقوه استخوان زیر و سینه قفسه فضای در

 وساق شکم فضای بازوها، در تواند می ولی باشد،

 . شود گذاشته نیز پاها

  پورت دهنده تشکیل اجزای

 یک که مخزن: است اصلی بخش دو دارای پورت

 برآمده سطح یک و است شکل ای دایره صفحه

 مخزن. کند می ایجاد شما پوست زیر کوچک

 می جایگزین آن در سوزن سر که است قسمتی

 ودش استفاده خونگیری یا دارو تزریق برای تا شود

 نمخز از که است باریک و بلند لوله یک کاتتر. 

 داده قرار بزرگ سیاهرگ یک در و میگیرد منشاء

 از میشود تزریق مخزن در که دارویی.  شود می

 . گردد می سیاهرگ وارد کاتتر طریق

 خود محل در پورت دادن قرار

 رادیولوژی یا عمل اتاق در جراحی طریق از پورت 

 به کمک برای است ممکن. گردد می اریذگ جای

 محل پوست. شود داده دارو شما آرامش و راحتی

. شود می حس بی موضعی بطور پورت جایگزاری

 ایجاد پورت قراردادن جهت کوچک دوبرش یا یک

 آن از میتوان پورت جایگزاری از پس. شود می

 . نمود استفاده

 پورت محل مراقبت

 کوچک پانسمان بایک توان می را برش محل 

 زا آن جای به اوقات گاهی. بماند بسته تا پوشاند

 .شود می استفاده جراحی مخصوص چسب نوع یک

 دردناک روز دو تا یک برای است ممکن برش جای

 .کرد استفاده درد ضد داروهای از میتوان که باشد

 دوش یا حمام روش. بماند مرطوب نباید برش محل

 یط برش محل. بپرسید خود پرستار از را گرفتن

 کوچک زخم جای یک و یابد می بهبود روز7 تا5

 . ماند می باقی محل در

 دسترسی به پورت

 طی باید خاصی مراحل پورت به دسترسی برای

 روی پوست کننده بیحس پماد مالیدن با ابتدا: شود

 باید استریل روش. گردد می بیحس پورت محل

 دمور پورت مخصوص سوزن سر فقط. شود استفاده

 ناناطمی برای دسترسی از پس.  گیرد قرار استفاده

 باید آن نشدن ولخته رگ در پورت داشتن قرار از

 روی شفاف پانسمان یک. شود چک خون برگشت

 یا دگرد تعویض یکبار ای وهفته شود گذاشته محل

 یزتم باید پانسمان.  بداند الزم پرستار که هرزمان

 شود جلوگیری آن ماندن مرطوب از و بوده خشک و

 به نیازی شود نمی استفاده پورت از که زمانی

 آن روی پانسمان

 . نیست

 پورت( فالشینگ) شستشوی

 اگر ولی کند می جلوگیری پورت شدن لخته از 

.  تنیس شستشو به نیازی دارد جریان مداوم تزریق

 گرا یا گیرد می انجام متناوب بطور دارو تزریق اگر

. یردگ انجام شستشو باید شود نمی استفاده پورت از

 روتین بطور و خونگیری بعداز دارو، دادن بعداز



 اب معموال پورت. دارد شستشو به نیاز پورت روزانه

 اییراهنم به. شود می شستشو هپارین و نمکی سرم

 چه و چقدر زمانی، چه اینکه مورد در خود پرستار

نوع شستشو برای پورت شما باید استفاده شود ، 

 عمل نمایید.

 نکات مهم در مورد پورت :

اگر به هپارین حساسیت دارید به پرستار خود 

بگوید . پورت می تواند تا زمانی که پزشک شما الزم 

بداند مورد استفاده قرار گیرد . برای خارج کردن 

همان پورت روش  جراحی مورد نیاز است که مشابه 

روش گذاشتن آن است . اگر در بیمارستان یا 

درمانگاه هستید مراقبت و شستشوی پورت  توسط 

پرستار صورت می گیرد ولی اگر در منزل هستید 

یک پرستار منزل می تواند دادن دارو و مراقبت از 

 پورت را انجام دهد

 در این مورد باید سریعا به پزشک مراجعه کنید : 

ده بود یا برگشت خون پورت شما شستشو نش

 نداشت 

جدید یا چرکی از محل برش خارج شود  ترشحات

. استشمام بوی بد از محل برش ، ورم و قرمزی یا 

درد در محل پورت یا اطراف آن ایجاد شود ، درجه 

 که با دارو کنترل نشود  9/83حرارت دهانی باالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
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 کت مراقبت از پورت

 
 

 

Emil: kashani@skums.ac.ir 

 لیال نصیری نیکوگرد آورنده و تنظیم :

 دکتر روح اله معصومیتایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 


