
مراقبت عمومی پس از جراحی قلب باز 

 :استراحت در منسل

تٌا تِ دعتَر ) ّفتِ 8-10ط اس خزٍج اس تیوارعتاى تِ هذت ج

اعتزاحت تِ ّیچ . اعتزاحت در هٌشل الشاهی اعت (پشؽه

عٌَاى تِ هعٌای تغتزی تَدى ًثَدُ ٍ فمط دٍری اس هحیط 

تیوار . وار ٍ اضطزاب ّای آى ٍ هحیط ّای هؾاتِ هی تاؽذ

هی تایغت در ایي هذت توزیي ّای گًَاگَى تٌفغی را اخزا 

 .ًوایذ

 :مراقبت از جناغ سینه

تیواراى پظ اس خزاحی للة دچار دردّای پزاوٌذُ ٍگاّی 

ؽذیذ در لفغِ عیٌِ، خٌاغ، ًاحیِ عتَى فمزات، ؽاًِ ٍ گزدى 

ایي دردّا پظ اس خزاحی تِ طَر هعوَل احغاط . هی تاؽٌذ

. هی ؽَد ٍ تا گذؽت سهاى اس ؽذت آى واعتِ هی ؽَد

خٌاغ عیٌِ پظ اس خزاحی للة تِ ؽذت حغاط ٍ ًاپایذار 

 :هی تاؽذ، تٌاتزایي رعایت ًىتِ ّای سیز ضزٍری اعت

 5/4تیؼ اس )اس تلٌذ وزدى ٍسًِ ّای عٌگیي  (لفا

  .تا ّز دٍ دعت پزّیش وٌیذ(ویلَگزم

ٌّگام دراس وؾیذى ٍ تلٌذ ؽذى اس رختخَاب تِ  (ب

  .آّغتگی ایي وار اًدام گیزد

اس وار وزدى تا اتشار فٌی، تاس وزدى درب ؽیؾِ ّای  (ج

  .هحىن، ٍ تغل وزدى وَدواى خَدداری وٌیذ

تخیِ ّای تِ وار رفتِ در خٌاغ عیٌِ ٍ پا ًیاسی تِ پاًغواى 

  .ّای هىزر ًذاؽتِ ٍ در صَرت ًیاس وؾیذُ خَاّذ ؽذ

ّزگًَِ تَرم، لزهشی، التْاب یا درد ؽذیذ در خٌاغ عیٌِ  (ُ

 .را تا پشؽه در هیاى گذاریذ

در صَرت تزٍس دردّای للثی ٍ یا ّزگًَِ احغاط  (ٍ

ًاخَؽایٌذ، تِ تیوارعتاًی وِ تحت خزاحی لزار گزفتِ ایذ، 

  .هزاخعِ ًواییذ

  :مراقبت از زخم پا
تزای خلَگیزی اس ٍرم پا وِ پظ اس خارج ًوَدى ري تِ 

طَر طثیعی ایداد هی ؽَد، تْتز اعت اس تاًذاص االعتیه ٍ یا 

در صَرت اعتفادُ اس تاًذاص . خَراب ٍاریظ اعتفادُ ًواییذ

ٍ تذاٍم ٍرم پا، تْتز اعت در ٌّگام اعتزاحت پای خَد را 

ّز گًَِ تَرم یا لزهشی ٍ . تاالتز اس عطح افك لزار دّیذ

.                    التْاب در ًاحیِ پا را تا پشؽه درهیاى گذاریذ

   
:فسردگی و اختالل های گوارشیا  

تِ طَر هعوَل پظ اس خزاحی للة تاس، افغزدگی ٍ یثَعت 

اسهؾىل ّای ؽایع تیواراى هی تاؽذ، تا گذؽت سهاى ٍ 

. تاسگؾت تِ هحیط سًذگی طثیعیثْثَدی حاصل خَاّذؽذ

تٌاتزایي اس هصزف ّزگًَِ دارٍ تذٍى هؾَرت تا پشؽىثِ 

.طَر خذی خَدداری وٌیذ  

:پیاده روی و ورزش  
پظ اس خزاحی عزٍق وزًٍز للة ٍ تاسگؾت تِ هحیط هٌشل 

لذا تزای ایي هٌظَر . ععی وٌیذ تا ّوِ رٍسُ پیادُ رٍی وٌیذ

 دلیمِ 30 هزتثِ ٍ ّزتار 2تْتز اعت در عِ ّفتِ اٍل رٍساًِ 

ععی وٌیذ پیادُ رٍی ّا تِ گًَِ ای تاؽذ . راُ پیوایی ًواییذ

وِ عثة ًؾاط، واّؼ ٍسى ٍ چزتی ّایی خَى ؽوا ٍ 

هحیط ّای دٍر اس . افشایؼ هیشاى واروزد للة ٍ ریِ گزدد

السم . را تزای پیادُ رٍی تزگشیٌیذ (هثل پارن ّا)آالیٌذُ ّا 

اعت تذاًیذ وِ تایذ اس راُ پیوایی ّای طَالًی در َّای 

خیلی عزد یا خیلی گزم ٍ پیادُ رٍی در عطح ّای تا ؽیة 

پیادُ رٍی ًثایذ عثة خغتگی هفزط . سیاد خَدداری وٌیذ

 ّفتِ هی تَاًیذ در صَرت تحول 3پظ اس . ؽوا گزدد

لذم سدى  . دلیمِ پیادُ رٍی وٌیذ30 هزتثِ ٍ ّز تار 3رٍساًِ 

ّای رٍسهزُ ًثایذ تِ گًَِ ای تاؽذ وِ تعذاد ًثض ؽوا را 

تزای هثال اگز تِ طَر .  ضزتِ در دلیمِ تاال تثزد20تیؼ اس 

 ضزتِ در دلیمِ اعت در ٌّگام 80طثیعی تعذاد ًثض ؽوا 

 . ضزتِ در دلیمِ تیؾتز تاؽذ100پیادُ رٍی طَالًی ًثایذ اس 

  : رانندگی



 ّفتِ اس خزاحی للة اخاسُ راًٌذگی تِ 6-8پظ اس گذؽت 

ؽوا دادُ هی ؽَد، تٌاتزایي تِ علت خطز ٍ فؾارّای احتوالی 

پظ اس ایي . اًدام آى خَدداری وٌیذ  در ٌّگام راًٌذگی اس

هذت صالح اعت اس راًٌذگی در هغافت ّای طَالًی 

  .   خَدداری وٌیذ ٍ در هغیزّای وَتاُ راًٌذگی ًواییذ

 :مراجعه به پسشک

در تیوارعتاى تاریخ هزاخعِ ؽوا تِ هطة پشؽه هعالح 

در تاریخ هؾخص ّوزاُ تا گشارػ . هٌذرج ؽذُ اعت

آًضیَگزافی، گشارػ ؽزح عول، عىظ لفغِ عیٌِ، 

آسهایؼ ّای خَى ٍ پزًٍذُ خَد را تزای تزرعی ّای السم 

 ًشد پشؽه هعالح تثزیذ

 :فعالیت های جنسی
 ّفتِ تایذ اس فعالیت ّای 8 تا 6تیواراى پظ اس خزاحی للة، 

 .خٌغی تِ طَر خذی خَدداری وٌٌذ

 

 :تعویض دریچه مصنوعی
تیواراًی وِ خزاحی للة ٍ تعَیض دریچِ ؽذُ اًذ تایذ تِ 

 ًىتِ ّای هْن سیز تَخِ وٌٌذ

هصزف ٍارفاریي عثة واّؼ هیشاى اًعماد خَى ؽذُ (الف 

تٌاتزایي اًدام هزتة . وِ تا آسهایؼ خَى وٌتزل هیگزدد

. آسهایؼ ّای خَى تغیار هْن ٍ وٌتزل آى تغیار خذیاعت

تَصیِ هی ًوایین وِ ًغثت تِ هصزف دارٍی ٍارفاریي 

تِ دفتزچِ وٌتزل هزاخعِ )تدَیش ؽذُ، دلتثیؾتزی ًواییذ 

 ..(وٌیذ

تزای خلَگیزی اسّزگًَِ عفًَت در تیواراًی وِ  (ب

هاًٌذ )تعَیض دریچِ ؽذُ اًذ، تایذ پیؼ اس ّزگًَْدزاحی 

 آًتی تیَتیه هصزف وٌٌذ  (...دًذاًپشؽىی ٍ

اًدام ٍرسػ ٍ فعالیت ّای خغواًی ؽذیذ ؽوا فمط تا  (ج

  ..اخاسُ پشؽه هی تاؽذ

 

 :هٌاتع 
www.medicblog.ir/post-317aspx 
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