هغیض کیلئے هؼلوهبت – آٹغیو ویٌؾ ]) [Arterio venous (AVفـٹوال

آٹغیو ویٌؾ (كغیبًی و وعیضی) فـٹوال
آپ کے ڈاکٹغ ًے آپ ؿے اؽ ببعے هیں ببت کی ہوگی کہ آپ کے لیے یب تو ابھی ،یب هـتقبل هیں ہیووڈائلیـؾ كغوع کغًب
ضغوعی ہے۔ ہیووڈائلیـؾ کیلئے عگ تک هـتقل عؿبئی (صوعاى سوى تک عؿبئی) صعکبع ہوتی ہے۔ بیلتغ هغیضوں کے
واؿغے ،ہیووڈائلیـؾ کیلئے عگ تک عؿبئی کی بہتغیي قـن "( AVآٹغیو -ویٌؾ) فـٹوال" ہے۔ فـٹوال بٌبًے کیلئے پیلگی
هٌووبہ بٌضی صعکبع ہوتی ہے کیوًکہ ؿغجغی کے بؼض فـٹوال بٌبًے هیں تھوڑا وقت ( 4-8ہفتے) لگتب ہے۔ فی الوقت،
دوالہ صیئے جبًے ؿے لے کغ فـٹوال بٌبًے اوع اؿتؼوبل کیلئے تیبع ہوًے هیں  4هہیٌے تک لگ ؿکتے ہیں ،اؿی وجہ
ؿے آپ کو ڈائلیـؾ كغوع کغًے کی ضغوعت ہوًے ؿے تھوڑا وقت قبل یہبں بھیجب گیب ہے۔ هٌبؿب عغیقے ؿے بٌبئے
ہوئے فـٹوال ؿے سوى کب چکتہ بٌٌے یب اؽ هیں اًفیکلي ہوًے کب کن اهکبى ہوتب ہے اوع یہ عگوں هیں عؿبئی کی کـی
صیگغ كکل کی بہ ًـبت ػیبصہ ػغهے تک بغقغاع عہے گب۔
یہ پغچہ یہ ؿوجھٌے هیں آپ کی هضص کیلئے ہے کہ فـٹوال کیب ہے ،اؿے کؾ عغح اؿتؼوبل کیب جبئے گب اوع آپ کب فـٹوال
بي جبًے کے بؼض اؽ کی صیکھ بھبل کیـے کی جبئے۔

فـٹوال کیب ہے؟
فـٹوال ایـب ػول ہے جؾ هیں آپ کے ببػو کے ایک كغیبى اوع ایک وعیض کے بیچ عبظ بٌبیب جبتب ہے۔ اؽ کے ًتیجے هیں،
آپ کے ببػو کی عگیں قضعے بڑی اوع قضعے هضبوط ہوجبتی ہیں (کیوًکہ كغیبى کی وجہ ؿے وعیض هیں ػیبصہ سوى صوڑتب
ہے) جو ڈائلیـؾ یوًٹ کے ػولہ کیلئے فـٹوال کی ؿوئیبں صاسل کغًب آؿبى بٌب صیتب ہے ،جؾ کے طعیؼہ آپ کب ڈائلیـؾ ہوگب۔
آٹغیو ویٌؾ فـٹوال

عگ ؿے جوڑی ہوئی كغیبى

آپ کو ہٌٹلے ایٌڈ پبهغ یوًٹ واقغ عائل بغکلبئغ ہبؿپٹل هیں ،سبعجی هغیض کے بغوع هالقبت کب وقت (آؤٹ پیلیٌٹ
اپبئٌٹوٌٹ) صیب جبئے گب۔ ؿغجي آپ کے ببػوؤں کی تلشین کغکے یہ فیولہ کغے گب کہ کؾ کو اؿتؼوبل کغًب بہتغیي ہے۔
ػووهب اگلے  3تب  4ہفتوں هیں ؿغجغی ہوگی۔ کچھ هغیضوں کیلئے اؽ کو هؤسغ کیب جبؿکتب ہے ،کیوًکہ ؿغجي کو
اؿتؼوبل کیلئے بہتغیي عگوں کی ًلبًضہی کغًے کے واؿغے آپ کے ببػوؤں کی صهوی كغیبًوں کب ایک الٹغا ؿبؤًڈ صعکبع
ہوتب ہے۔ یہ کبم عائل بغکلبئغ ہبؿپٹل کے ایکـغے ڈپبعٹوٌٹ هیں کیب جبئے گب۔
آپغیلي کب کبم چغچ ہل ہبؿپٹل ،آکـفوعڈ هیں یوهیہ هؼبهلے کے بغوع ،ؿي کغًے والی صوا صے کغ ،ؿغجي کے طعیؼہ کیب
جبئے گب۔ ؿغجغی کے بؼض آپ کو تھوڑی ؿی تکلیف ہوؿکتی ہے لیکي ڈاکٹغػ ضغوعی ہوًے پغ صعص کُق صوائیں تجویؼ
کغیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو ػووهی بے ہوكی آوع کی ضغوعت ہوؿکتی ہے اوع ضغوعت ہوًے پغ ؿغجي آپ ؿے اؽ
ببعے هیں گفتگو کغے گب۔
ػووهبً اؽ هیں کوئی ٹبًکے ًہیں ہوتے ہیں جٌہیں ًکبلٌب پڑے گب۔
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آکـفوعڈ آپ کو بظعیؼہ سظ یب ٹیلیفوى ؿغجغی کی تبعیز ؿے هغلغ کغے گب۔
اگغ آپ کو ؿواعی صعکبع ہے تو بغاہ کغم هبعٹب یب ٹغیـی کو  01865 226109پغ کبل کغیں۔
اگر آپ ورفریه یا کلوپیڈوجریل لے رہے ہیں تو براہ کرم اپنے آؤٹ پیشنٹ اپائنٹمنٹ کے دوران سرجه کو بتائیں۔

پیچیضگیبں
توبم ؿغجغی کی عغح ،اؽ هیں بھی پیچیضگیبں ہوؿکتی ہیں البتہ ایـب اکثغوبیلتغ ًہیں ہوتب ہے۔ اى هیں كبهل ہیں :جغیبى
سوى ،جؾ کیلئے کبھی کبھی سوى صیٌے کی ضغوعت پڑؿکتی ہے؛ اًفیکلي؛ بے دـی آوع صوا ،هـکي صوا اوع صیگغ ًلہ
آوع صواؤں کی پیچیضگیبں ،اوع آپغیلي کی جگہ پغ دض ؿے ػیبصہ ؿوجي اوع جلي۔ اى هیں ؿے بیلتغ پیچیضگیبں ػیبصہ هضاسلت
کے بغیغ دل ہوجبئیں گی لیکي کچھ کیلئے هشووم هؼبلجہ صعکبع ہوتب ہے۔ کبھی کبھبع AVF ،کو هؼکوؽ کغًب ہوتب ہے
کیوًکہ ببػو کے دووں هیں فغاہوی کبفی ػیبصہ بڑھ یب گھٹ جبتی ہے۔ آپ کو هٌظوعی صیٌے ؿے پہلے ؿغجي یب
اًـتھیٹـٹ ؿے کـی تلویلبت پغ گفتگو کغلیٌی چبہیے۔

فـٹوال کؾ عغح اؿتؼوبل کیب جبتب ہے؟
آپ کی ؿغجغی کے بؼض ،آپ کے فـٹوال کو "تیبع" ہوًے کیلئے ػووهب  4تب  8ہفتے صعکبع ہوں گے۔ ڈاکٹغػ اوع
ہیووڈائلیـؾ ؿے هتؼلق ًغؿیں آپ کے ببػو کی تلشین کغکے یہ فیولہ کغیں گے یہ کب اؿتؼوبل کیلئے تیبع ہے۔
ہغ ڈائلیـؾ ؿیلي هیں ،آپ کے فـٹوال هیں صو ؿوئیبں صاسل کی جبئیں گی ،ایک ؿوئی سوى کو "هبف کغًے" کیلئے
ڈائلیـغ هیں لیتی ہے اوع پھغ هبف کغصہ سوى صوؿغی ؿوئی کی هؼغفت آپ کو واپؾ پہٌچبئی جبتی ہے۔ آپ کے جـن ؿے
ببہغ هوجوص سوى کی هقضاع صع دقیقت کبفی هؼوولی ہوتی ہے۔ ہغ ڈائلیـؾ ؿیلي کے آسغ هیں ؿوئیوں کو ًکبل صیب جبتب ہے
اوع پالؿٹغ ؿے اؽ جگہ کو ڈھک صیتے ہیں۔ اًہیں اگلے صى ہٹبیب جبؿکتب ہے۔
هیں اپٌے فـٹوال کب کؾ عغح سیبل عکھوں؟
فـٹوال بٌب صیئے جبًے کے بؼض آپ ػووهب اؽ جگہ کے اعص گغص بھٌبھٌبہٹ جیـی دـیت هذـوؽ کغؿکیں گے۔ اؿے
"ؿٌـٌبہٹ" یب "بغوئٹ" کے ًبم ؿے جبًب جبتب ہے۔ آپ کو عوػاًہ صو ببع ،هبخ اوع كبم هیں ،ؿٌـٌبہٹ کی هوجوصگی کو
چیک کغًے کی هالح صی جبتی ہے۔ اگغ کوئی بھٌبھٌبہٹ هذـوؽ ًہیں ہوتی ہے یب یہ کبفی کوؼوع هذـوؽ ہوتی ہے تو
آپ کو اپٌے گغصے والے كؼبہ ؿے عابغہ کغتے عہٌب چبہیے ،اگغ وہ بٌض ہوں تو کتببچے کے آسغ هیں صعج ًوبغ پغ
وکٹوعیب واعڈ ؿے عابغہ کغًب چبہیے۔

آپ کو فـٹوال لگب صیئے جبًے پغ صعج طیل ؿے آگبہ عہٌب چبہیے:
 اپٌے ببػو کو ہویلہ هبف عکھیں۔ اگغ آپ کے فـٹوال کب کوئی بھی دوہ صعص اًگیؼ ،ؿغر یب هتوعم ہوجبتبہے تو،
جتٌی جلضی هوکي ہو اپٌی عیٌل ٹین (گغصے ؿے هتؼلق ٹین) ؿے عابغہ کغیں۔ اگغ وہ بٌض ہیں تو وکٹوعیب واعڈ کو کبل
کغیں (ًوبغ اؽ کتببچے کے آسغ هیں صعج ہیں)
 آپ کو ؿغجغی کے بؼض  4 -2صًوں تک گبڑی ًہیں چالًی چبہیے۔
 کبھی بھی کـی کو اپٌے فـٹوال والے ببػو پغ بلڈ پغیلغ کف ًہ لگبًے صیں۔
 اپٌے فـٹوال والے ببػو پغ گھڑیبں ًہ پہٌیں یب ؿشت کف ًہ ببًضھیں۔
 فـٹوال کب اؿتؼوبل هغف ہیووڈائلیـؾ کیلئے ہوًب چبہیے۔ کبھی بھی کـی کو اپٌے فـٹوال ؿے سوى ًہ لیٌے صیں یب اؽ
هیں ڈعپ ًہ لگبًے صیں۔
 اپٌے فـٹوال والے ببػو ؿے بھبعی وػى (جیـے سغیضاعی والے تھیلے) ًہ اٹھبئیں۔
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 سیبل عکھیں کہ آپ کب عؿبئی واال دوہ ٹکغائے ًہیں ،اؽ هیں ؿوعار ًہ ہو یب وہ کٹ ًہ جبئے۔
 آپ کو وعػف کغًے کیلئے اوع آپ کے فـٹوال کو بٌٌے هیں هضص کغًے کیلئے ایک چھوٹی ؿی بھیٌچٌے والی گیٌض صی
جب ؿکتی ہے۔
 آپ کو ڈائلیـؾ ؿے آگبہی کب ایک کبعڈ اوع اهکبًی عوع پغ ایک ؿغر عؿٹ بیٌڈ (کالئی پغ ببًضھٌے کب فیتہ) آپ کے
فـٹوال والے ببػو هیں پہٌٌے کو صیب جبئے گب۔

اگغ هیغے کوئی ؿواالت ہیں تو کیب ہوگب؟
اگغ آپ کے کوئی ؿواالت یب تلویلبت ہیں؛ یب اگغ آپ کو ہـپتبل تک ؿواعی صعکبع ہے تو ،بغاہ کغم اپٌے هتلؼقہ جگہوں
هیں هوجوص ًغؿوں ؿے عابغہ کغیں۔
بیٌیبى ڈائلیـؾ یوًٹ:

0118 322 8360

بغاکٌیل ڈائلیـؾ یوًٹ:

01344 662961

 CAPDیوًٹ:

0118 322 7322

ہٌٹلے ایٌڈ پبهغ یوًٹ:

0118 322 8519

کڈًی کیئغ ًغؿیؼ:

0118 322 7899

ٹغاًـپالًٹ ًغؿیؼ:

 0118 322 5111پیجغ 40593

وکٹوعیب واعڈ:

0118 3227476

وًڈؿغ ڈائلیـؾ یوًٹ:

01753 866008

هؼیض هؼلوهبت
هؼیض هؼلوهبت صعج طیل ویب ؿبئٹوں پغ هل ؿکتی ہے:
www.britishkidney-pa.co.uk/patient-info
www.beaumont.ie/kidneycentre-forpatients-aguidetodialysis-accessfo
www.kidneypatientguide.org.uk
www.nhs.uk/conditions/Kidney-disease-chronic
REN_1248
عیٌل هیڈیـي ،ؿتوبغ 2013
ًظغثبًی کی تبعیز :ؿتوبغ 2015
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