
 مراقبت عمومی پس از جراحی قلب باز

 :استراحت در منزل

هفته )بنا به  8-01س از خروج از بیمارستان به مدت پ

دستور پزشک( استراحت در منزل الزامی است. استراحت 

به هیچ عنوان به معنای بستری بودن نبوده و فقط دوری از 

محیط کار و اضطراب های آن و محیط های مشابه می باشد. 

بیمار می بایست در این مدت تمرین های گوناگون تنفسی 

 .را اجرا نماید

 :مراقبت از جناغ سینه

بیماران پس از جراحی قلب دچار دردهای پراکنده وگاهی 

شدید در قفسه سینه، جناغ، ناحیه ستون فقرات، شانه و گردن 

می باشند. این دردها پس از جراحی به طور معمول احساس 

شت زمان از شدت آن کاسته می شود. می شود و با گذ

جناغ سینه پس از جراحی قلب به شدت حساس و ناپایدار 

 :می باشد، بنابراین رعایت نکته های زیر ضروری است

 5/4لف( از بلند کردن وزنه های سنگین )بیش از ا

  .با هر دو دست پرهیز کنید کیلوگرم(

ب( هنگام دراز کشیدن و بلند شدن از رختخواب به 

  .ستگی این کار انجام گیردآه

ج( از کار کردن با ابزار فنی، باز کردن درب شیشه های 

  .محکم، و بغل کردن کودکان خودداری کنید

بخیه های به کار رفته در جناغ سینه و پا نیازی به پانسمان 

  .های مکرر نداشته و در صورت نیاز کشیده خواهد شد

شدید در جناغ سینه  ه( هرگونه تورم، قرمزی، التهاب یا درد

 .را با پزشک در میان گذارید

و( در صورت بروز دردهای قلبی و یا هرگونه احساس 

ناخوشایند، به بیمارستانی که تحت جراحی قرار گرفته اید، 

 . مراجعه نمایید

: مراقبت از زخم پا  
برای جلوگیری از ورم پا که پس از خارج نمودن رگ به 

بهتر است از بانداژ االستیک و یا طور طبیعی ایجاد می شود، 

جوراب واریس استفاده نمایید. در صورت استفاده از بانداژ 

و تداوم ورم پا، بهتر است در هنگام استراحت پای خود را 

باالتر از سطح افق قرار دهید. هر گونه تورم یا قرمزی و 

.                    التهاب در ناحیه پا را با پزشک درمیان گذارید
     

:فسردگی و اختالل های گوارشیا  

به طور معمول پس از جراحی قلب باز، افسردگی و یبوست 

مشکل های شایع بیماران می باشد، با گذشت زمان و  از

شد. بهبودی حاصل خواهد بازگشت به محیط زندگی طبیعی

به  بنابراین از مصرف هرگونه دارو بدون مشورت با پزشک
.طور جدی خودداری کنید  

:پیاده روی و ورزش  
پس از جراحی عروق کرونر قلب و بازگشت به محیط منزل  

سعی کنید تا همه روزه پیاده روی کنید. لذا برای این منظوور  

دقیقوه   01مرتبه و هربار  2بهتر است در سه هفته اول روزانه 

راه پیمایی نمایید. سعی کنید پیاده روی ها به گونه ای باشود  

زن و چربوی هوایی خوون شوما و     که سوبب نشوا ، کواهش و   

افزایش میزان کارکرد قلب و ریه گردد. محیط هوای دور از  

آالینده ها )مثل پارک ها( را برای پیاده روی برگزینید. الزم 

است بدانید کوه بایود از راه پیموایی هوای طووالنی در هووای       

خیلی سرد یا خیلی گرم و پیاده روی در سطح های بوا شویب   

پیاده روی نباید سوبب خسوتگی مفور      زیاد خودداری کنید.

هفتوه موی توانیود در صوورت تحمول       0شما گوردد. پوس از   

قدم زدن  .دقیقه پیاده روی کنید 01مرتبه و هر بار  0روزانه 

های روزمره نباید به گونه ای باشد کوه تعوداد نوبم شوما را     

ضربه در دقیقه باال ببرد. برای مثال اگور بوه طوور     21بیش از 

ضربه در دقیقوه اسوت در هنگوام     81نبم شما طبیعی تعداد 

 .ضربه در دقیقه بیشتر باشد 011پیاده روی طوالنی نباید از 

 :  رانندگی    



هفته از جراحی قلب اجوازه راننودگی    6-8پس از گذشت   

به شما داده موی شوود، بنوابراین بوه علوت خطور و فشوارهای        

کنیود.  انجوام آن خوودداری     احتمالی در هنگام راننودگی از 

پس از این مدت صالح اسوت از راننودگی در مسوافت هوای     

طوووالنی خووودداری کنیوود و در مسوویرهای کوتوواه راننوودگی  

 .    نمایید

 :مراجعه به پزشک

در بیمارستان تاریخ مراجعه شما به مطوب پزشوک معوال          

منوودرج شووده اسووت. در توواریخ مشووخ  همووراه بووا گووزار  

قفسووه سووینه،  آنژیوووگرافی، گووزار  شوورح عموول، عکووس   

آزمایش های خون و پرونده خود را برای بررسی هوای الزم  

        نزد پزشک معال  ببرید

 :فعالیت های جنسی
هفته باید از فعالیت های  8تا  6بیماران پس از جراحی قلب، 

 .جنسی به طور جدی خودداری کنند

 

 : تعویض دریچه مصنوعی

اند باید به بیمارانی که جراحی قلب و تعویم دریچه شده 

 نکته های مهم زیر توجه کنند

مصرف وارفارین سبب کاهش میزان انعقاد خون  الف ( 

بنابراین انجام  گردد.  شده که با آزمایش خون کنترل می

 مرتب آزمایش های خون بسیار مهم و کنترل آن بسیار جدی
توصیه می نماییم که نسبت به مصرف داروی  است. 

بیشتری نمایید )به دفترچه کنترل  وارفارین تجویز شده، دقت

 ..(مراجعه کنید

هرگونه عفونت در بیمارانی که  ب( برای جلوگیری از

جراحی )مانند  تعویم دریچه شده اند، باید پیش از هرگونه

 دندانپزشکی و...( آنتی بیوتیک مصرف کنند 

ج( انجام ورز  و فعالیت های جسمانی شدید شما فقط با 

  ..اجازه پزشک می باشد
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