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 ماه از زمان اکو گذشته باشد(.  6اکو )نباید بیشتر از 

 
 انجام آزمایشات خون )مارکرهای ویروسی و گروه خون و ...(. 

 
 اخذ رضایت آگاهانه

انجام مشاوره های الزم براساس شرح حال مددجو )بیهوشی

 اورولوژی و غیره( -داخلی -ریه -

تراشیدن کامل موی بدن )در آقایان باید صورت هم اصالحح 

 شود(. 

داروهایی مانند پحویکس  طبق دستور جراح چند روز قبالل 

 از عمل قطع می شود.

 آمادگی های 
 عمل قلب باز 

 آمادگی های قبل از عمل قلب باز

سونوگرافی داپلر شریان های کاروتید گردن که وظیفاله  -

خونرسانی به بافت های هالای مزالر را دارنالد. )درصالورت 

 سال به باال(.  66داشتن سن 

 
تست عملکرد ریه )اسپیرومتری(: در صورتیکه که مددجو 

سیگاری باشد و یا مشکحت ریوی و یالا تنفالسی داشالته 

 .باشد

 
عکس قفسه سینه )درصورتی کاله عکالس هالای موجالود  

 هفته باشد(. 4قدیمی تر از 

 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت 

 راهنمای آموزش به بیمار

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 



 اقدامات شب قبل از عمل و صبح روز عمل
 دوش گرفتن روز قبل از عمل -1

 
 شب ناشتا باشد 12خوردن شام سبک و از  -2

خارج نمودن لوازم زینتی  ساعت  حلقه  طح و گالیره  -3

 سر و دندان مصنوعی  عینک

گرفتن داروی آرامبخش به جهت داشتن خالوا  آرام  -4

 قبل از عمل 

در خانمها آرایش و الک ناخن بایالد پالاک شالود و از  -6

 هیچ کرم و لوسیونی استفاده نشود.

صبح روز عمل تمامی لباس های مددجو خالارج مالی  -6

شود  و بعد از پوشیدن گان و کحه با برانکالارد باله اتالا  

 عمل منتقل می شود.

 در  اتاق عمل چه اتفاقاتی می افتد؟

 
شما را روی تخت مخصوص می خوابانند و دستگاه هایی 

را به شما متصل می کنند تا ضربان قلب  فالشار خالون و 

 سطح اکسیژن را بروی مانیتور اندازه گیری کنند.

پس از بیهوشی  توسط پرشک جراح برشالی در مرکالر   -

قفسه سینه ایجاد می شود و استخوان محافظالت کننالده 

 قلب کنار زده می شود. 

قلب از کار می ایستد و شما به دستگاه قلب و ریه متصل 

می شوید. معموالً طی عمل قلب بالاز از ر  پالای شالما 

برداشته می شود تا به ر  های قلب پیونالد زده شالود. . 

پس از انجام بررسی های الزم برروی عضله قلالب  قلالب 

دوباره به محل اصلی اش در بدن بیمار باز گردانالده مالی 

شود. در پایان عمل پیوند عرو   استخوان جناغ سینه را 

با سیم های فلری به هم نردیک کرده و به هم متصل می 

کنند. این سیم ها همیشه در بدن باقی می مانند. معموالً 

ساعت طول می کالشد و در پایالان  4تا  3عمل قلب باز 

عمل  دستگاه بای پس از بدن شما جدا می شود. پس از 

 3تا  2منتقل می کنند که  ICUاتمام جراحی شما را به 

روز در آنجا تحت نظر میباشید. تا عملکرد صالحیح قلالب 

تان مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که نیاز به تعویض 

و یا ترمیم دریچه های قلب داشته باشالید. از پالای شالما 

 ر  جهت پیوند برداشته نمی شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

گاهی الزم است درصورت کند شدن ضربان قلب دستگاه 

ضربان ساز مصنوعی به شما متالصل شالود. و در صالورت 

 . ریتم سریع قلبی و یا نامنظم از دارو استفاده می شود

شما دارای یک لوله تنفسی بوده و معموالً باله  ICUدر  -

ساغت به دستگاه تنفالس مالصنوعی متالصل  12-8مدت 

خواهید بود در قفسه سینه لوله های موقتی برای تخلیاله 

خون و مایعات اضافی تعبیه خواهد شد. از گردن یا از زیر 

استخوان ترقوه در ناحیۀ قفسه سینه یک لوله وارد خواهد 

شد تا امکان کنترل فعالیت قلب و فشار خون شما ممکن 

 شود. 

بعلت برداشتن ر  از پا  درد و تورم در پای شما حالس  -

 خواهد شد.

درصورت پایداری عحئم حیالاتی و عالدم خونریالری باله  -

تدریج از داروهای بیهوشی کاسته شده و شما باله آرامالی 

بیدار می شوید و با تنفس های مؤثالر از دسالتگاه تهویاله 

 تنفسی جدا می شوید.

ساعت بعالد از عمالل مالی  24بیشتر بیماران ظرف مدت 

توانند بنشینند و پس از یالک یالا دو روز مالی تواننالد راه 

بروند. درصورتی که عملکرد قلب باله ثبالات برسالد. شالما 

را ترک کرده و لوله ها از بدن وی خارج می  ICUبخش 

شود. و به بخش جراحی منتقل مالی شالوید و درصالورت 

روز از بیمارسالتان مالرخم مالی  7تالا  6بهبودی بعد از 

 شوید.
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