
مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب دکتر 

 پیس میکر

 )باطری قلبی(

 کمیته آموزش به بیمار

 در طي جاگذاری پیس میکر چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟

*معموال  نياز به بيهوشي عمومي نيست، در صورت نیيیاز  ز د رايیا            

  آر مبخش ا ضد درد تزريقي  ستفاده خو يد شد..

 * بتد  پوست ناحيه شانه ا سينه با محلول، تميز ا آماده مي شود.  

 *ناحيه توسط پزشک بيحس خو يد شد. 

سانتي متی  در پیوسیت         4-6*سپس شکافي بطول  

  يجاد مي شود. 

*با پيد  ک دن يک سياي گ مناسب، لیيید يسیيی           

بد خل قلب ف ستاده خو يد شد ا با  ستفاده  ز  شعیه  

  يکس، نوک سي  در محل مناسبي در قلب ق  ر خو يد گ فت. 

  *ق  ر گ فتن سي  در قیلیب ر  شیمیا  حسیاا نیخیو يیيید کی د.                      

*بعد عملک د، توسط دستگايي ب رسي شده ا در صورت مناسب بیودن،     

يک جيب کوچک در زي  پوست  يجاد شده ا بعد  ز  تصال سيمها با پيس 

 ميک يباط    آن ر  در جيب ق  ر ميديند.

*ممکن  ست در محل تعبيه پيس میيیکی   حسیاا           

سوزش ا يا درد نمائيد که در صورت نياز مسکن بشیمیا   

 .د ده خو يد شد

چندين راز يا يفته طول ميکشید  ”  *بعد ز ت خيص  ز بيمارستان، معموال 

 تا بهبود  کامل حاصل شود. 

 .ساعت بعد  ز عمل مي تو نيد فعاليت عاد  خود ر  ش اع کنيد 44*

 :نکات بعداز عمل

رازبعد ز عمل 01زخ  ر  تميز ا خشک نگهد ريد.  

 ستحمام کنيد. در صورت زخ  متورم، گ م، ق مز ا يا دردناک ا ت شح، 

 44فور ٌ با پزشک تماا بگي يد. بازا  ط ف تعبيه پيس ميک  ر  تا 

ساعت بعد ز عمل ح کت ندييد ا بعد  ز آن نيز ح کت بازا ر  محداد 

با  بهبود  بتدريج ميتو نيد د منه ح کات بازا ر   فز يش دييد.  نمائيد.

يفته نبايد باالت   ز شانه بب يد  ما توجه د شته باشيد که بي  4بازا ر  تا 

ح کتي بيش  ز حد بازا مي تو ند منج  به دردناک شدن مفاصل کتف ا 
 آرنج شود. 

 

پیس میکر خود را در زير پوست حرکت نددهدیدد       

دستکاری نکنید. سعي کنید از خارج به آن ضربه ای  

 وارد نشود.

راز بعد  ز عمل ب    کشيدن بخيه يا ا کنت ل پيس ميک  به م کز توصیيیه   01 

 ي  مشکلي يا ر ينمايي که  د ريد  ز پزشک خود بپ سيد.. شده م  جعه کنيد

 گ  عالئ  .  کارت مشخصات پيس ميک  خود ر  در تمام  اقات يم  ه د شته باشيد

 .شما بهبود  نيافت با پزشک خود تماا بگي يد

قبل  ز بازگشت به فعاليت راز نه طبيعي، زخ  شما بايد کامال بهبود يافته باشید.   

حتما با پزشک خود در مورد زمان بازگشت بکار،  نجام ر نندگي، ش اع تم ينیات  

 .ارزشي ا يا رفتن به مساف ت مشورت کنيد

 گ  شما با اسايل  لکت يکي قو  يژن  توريا  توليد ب ق  که منج  بیه تید خیل         

مي شوند کار مي کنيد حتما آن ر  با دکت  خیود در میيیان             لکت امغناطيسي

  .بگذ ريد

 طالعات پيس خود ر  که حاا  نوع ا مدل ا ساي   طالعات مه  مي کارت 

 باشد، يميشه با خود يم  ه د شته باشيد.

 غلب اسايل ب قي خانگي که نقص فني ند شته باشند بي خط  يستند، شامل 

 مايک اايو، تلويزيون ا ايدئو 

در حين عکسب د ر  با  شعه  يکس  ز قفسه سينه ا يا دند نها، سونوگ  في، سي 

 .تي  سکن، ماموگ  في ا فلوراسکوپي به خوبي کار خو يد ک د

در  غلب مو رد مي تو ن به ر حتي  ز کنار دستگاه عبور ک د. در ف ادگايها با 

 .مطلع ک دن پ سنل  منيتي  ز بکارگي   فلزياب جلوگي   کنيد

 گ  بعد  ز حضور در کنار يک دستگاه با تد خل  لکت امغناطيسي دچار عالئ  

 .کلينيکي شديد، با پزشک خود تماا بگي يد

قبل  ز  نجام ي  تست يا عمل ج  حي ا يا دند نپزشکي پ سنل بيمارستان ر  در 

 .مورد پيس ميک  خود مطلع کنيد

 گ  ق  ر  ست ي  گونه عمل ج  حي در مورد شما  نجام شود حتما با پزشک خود 

 تماا بگي يد.

شما مي تو نيد  ز موبايل  ستفاده نمائيد،  بعضي پيس ميک  يا  قديمي ممکن 

 ست با موبايل تد خل د شته باشند که در  ين مورد مي تو نيد  ز پزشک خود 

  طالعات الزم ر  کسب کنيد.

 تماا  بگي يد. EPSلطفاٌ در صورت سو ل ا ر ينمايي بيشت  با بيمارستان دکت  حشمت، ا حد 
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 پیس میکر چیست ؟

ميتو ند کند  ضی بیان قیلیب ر            ”  باط   قلب“ پيس ميک  يا يمان 

تشخيص ديد ا با ف ستادن ج يان  لکت يکي يک ض بان طبیيیعیي ا      

 منظ  ر  ب ق  ر کند که در قسمت فوقاني سينه تعبيه ميشود.

 

 

 

 

 

چرا شما به پیس میکر ندیداز     

 داريد؟

 گ  ض بان قلب شما به حد  کند باشد که منیجی  بیه سی گیيیجیه،            

خستگي، غش، تنگي نفس ا يا  ز دست د دن يوشيار  شیود شیمیا        

ممکن  ست به پيس ميک  نياز د شته باشيد. در بسيار   ز مو رد پيیس   

 ميک  به شما کمک ميکند تا يک ض بان قلب طبيعي د شته باشيد.

  شدود؟ موج الکتريکي ناشي از پیس میکر چگونه احساس مدي 

 غلب  ف  د نمي تو نند آن ر   حساا کنند. موج  لکت يکي يک پیيیس      

ميک  بسيار کوچک مي باشد.  گ  شما آن ر   حساا ک ديد، پیزشیک      

 شما با تغيي  ب نامه ريز  پيس ميک  ميتو ند آن ر  ب ط ف کند.

 افدتدد؟  با پايان يافتن عمر بداطدری چده اتدفداقدي مدي               

 باشد که  ينبطور معمول عم  يک پيس ميک  بين پنج تا ده سال مي

ميز ن به نوع باط  ، چگونگي عملک د آن، ش  يط بيمار ا ساي  عو مل  

 طي ” بستگي د رد. باط  ، ناگهان  ز کار ک دن نخو يد  يستاد ا معموال

يک داره چندين مايه عم  آن به پايان خو يد رسيد ا يميشه قیبیل  ز       

 تمام عم  آن زمان کافي ب    تعويض اجود د رد. پزشکان در ي  ايیزيیت    

 طول عم  باط   ر  چک خو يند ک د. 

عمل جراحي تعبیه پیس میکر يک عمل معمولي میدبداشدد. در       

بسیاری از موارد اين عمل حدود يک ساعت طول مدیدکدشدد و       

درهمان روزيا روز بعد بیمار از بیمارستان ترخیص میشود. با ايدن     

 وجود شرايط نسبت به هر بیمار متفاوت خواهد بود.

 خطرات و منافع پیس میکر:

پيس ميک  ميتو ند ب    سالها  متماد  ض بان قلب ر  بطور طبيعي حفظ 

کند که بطور قابل توجهي کيفيت زندگي ر  در  فی  د بیاال میي بی د.                       

تعد د کمي  ز بيمار ن دچار عو رض تعبيه پيس ميک  خو يند شد،  شامل: 

عفونت، ا کنش به د رائي که طي عمل  ستفاده ميشود، خون يیز  ا يیا       

قابل تصحيح ا ” صدمه به ع اق، ديو ره قلب ا ساي   رگانها باشد که معموال

يا درمان مي باشند. بعد  ز عمل ممکن  ست  حسیاا نیار حیتیي ا يیا             

زادگذر ميباشند. بعضي بيمار ن ممکن  سیت     ”  خستگي نمائيد که معموال

  ب    مدت طوالني ت  در محل تعبيه پيس ميک   حساا نار حتي نمايند. 

گايي ممکن  ست نوک سي  کاشته شده در قلب جابجا شود ا نتو ند بطور 

طبيعي قلب ر  تح يک کند که با عمل مجدد ميتو ن آن ر  درجا  مناسب 

  ق  ر د د.

که پيس ميک  شما بطور منظ  زي  نظ  متخصص  ين  م  مهم است 

 باشد. در صورت مشايده ي  يک  ز مو رد زي  با پزشک خود تماا بگي يد:

 *  حساا خستگي، تنگي نفس ا يا ي گونه تغيي  در س عت ض بان قلب

*  گ  محل تعبيه پيس ميک  ق مز، متورم، گ مت   ز طبيعي ا يا دردناک 

 بوده ا يا  ز آن ت شح خارج شود

 ظاي  شود.” * عالئمي که با تعبيه پيس ميک  ب ط ف شده بود مجدد 

 

 

 

 

 

 اقدامات قبل از جاگذاری پیس میکر:

 پزشک ا پ ستارتان به شما خو يند گفت که چگونه ب    عمل آماده شويد.  

 *با نظ  پزشکتان ممکن  ست بعضي  ز د رايا  شما بطور موقت قطع شود. 

 ب    چند ساعت قبل  ز عمل  ز خوردن ا نوشيدن بايد پ ييز شود.” *معموال

 *ممکن  ست جهت آزمايشات  ز شما خون گ فته شود.

 *مويا  سينه بايد ت  شيده شوند ا قبل  ز عمل بايد  ستحمام  نجام گي د.

 *يک آنژيوکت جهت تزريق س م ا د را در دست شما تعبيه ميگ دد.

 *بطور مد ام فشارخون شما  ند زه گي   خو يد شد.

 *ميز ن  کسيژن خون در طي عمل بطور منظ  کنت ل ميشود.

*ض بان قلب شما  ز ط يق سيمهايي که به پوست شما متصل ميشوند بطور 

  دقيق کنت ل ميشوند.

 


