
در بسیاری از موارد این عمل حود یک سااع  واوم ما   
کشد و در همان روز یا روز بعد بیمار از بیمارستان ترخیص 

 م  شود. 
 خطرات و منافع پیس میکر:

تعداد کم  از بیماران دچاار عاوارت تعهیای  یاک می ار  
خواهند شد، شامل: عفون ، واکنش بی دارو کی وا  عمال 
استفاده م  شود، خونریزی و یا صدمی بی عروق، دیواره قلب 
و سایر ارگانها باشد کی معموالً قابل تصحیح و یا درمان ما  
باشند. بعد از عمال مم ان اسا  احاسار نااراحت  و یاا 
خستگ  نمایید کای معماوالً زودگامر ما  باشاند. بعا   
بیماران مم ن اس  برای مدت ووالن  تر در محال تعهیای 
 یک بی ر احسار ناراحت  نمایند. گاه  مم ن اس  نوک 
سیم کاشتی شده در قلب جابجا شود و نتواند بطور وهیعا  
قلب را تحریک کند کی با عمل مجدد ما  تاوان  ن را در 

 جای مناسب قرار داد.
در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر باا پشکاک 

 خود تماس بگیرید:
ا احسار خستگ ، تنگا  نفاک و یاا هرگونای ت یایر در 

 سرع  ضربان قلب
ا اگر محل تعهیی  یک می ر قرمز، متورم، گرمتر از وهیعا  

 و یا دردناک بوده و یا از  ن ترشح خارج شود. 
ا عالئم  کی با تعهیی  یک می ر برورف شده باود مجادداً 

 ظاهر شود. 
 

 
 
 
 
 

 اقدامات قبل از جاگذاری پیس میکر
ا با نظر  زش تان مم ن اس  بع   از داروهای شما بطور 

 موق  قطع شود.
 ا مم ن اس  جه   زمایشات از شما خون گرفتی شود.

 پیس میکر چیست؟
م  تواند کندی   یک می ر یا همان باوری قلب

ضربان قلب را تشخیص دهد و با فرستادن جریان 
ال تری   یک ضربان وهیع  و منظم را برقرار کند کی 

 در قسم  فوقان  سینی تعهیی م  شود.
 
 
 
 
 
 
 

 چرا کما به پیس میکر نیاز دارید؟
اگر ضربان قلب شما بی حدی کند باشد کی منجر بی 
سرگیجی، خستگ ، غش، تنگ  نفک و یا از دس  
دادن هوشیاری شود شما مم ن اس  بی  یک می ر 
نیاز داشتی باشید. در بسیاری از موارد  یک می ر بی 
شما کمک م  کند تا یک ضربان قلب وهیع  داشتی 

 باشید.
موج ال تری   یک  یک می ر بسیار کوچک م  باشد. 
اگر شما  ن را احسار کردید،  زشک شما با ت ییر 
 برنامی ریزی  یک می ر م  تواند  ن را برورف کند.

 با پایان یافتن عمر باطری چه اتفاقی می افتد؟
بطور معموم عمر یک  یک می ر بین  نج تا ده سام 
م  باشد کی این میزان بی نوع باوری، چگونگ  
عمل رد  ن، شرایط بیمار و سایر عوامل بستگ  دارد. 

ایستاد و معموالً باوری، ناگهان از کار کردن نخواهد 
و  یک دوه چندین ماهی عمر  ن بی  ایان خواهد 
رسید و همیشی قهل از اتمام  ن زمان کاف  برای 

  تعویض وجود دارد.

 زش ان در هار ویزیا  واوم عمار بااوری را چاک 
 خواهند کرد.

عمل جراح  تعهیی  یک می ر یک عمل معمول  ما  
 باشد
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 کمیته آموزش سالمت

 99سال 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت



ا موهای سینی باید تراشیده شوند و قهل از عمل بایاد 
 استحمام انجام گیرد.

ا یک  نژیوک  جه  تزریق سرم و دارو در دس  شما 
 تعهیی م  گردد.

 ا بطور مداوم فشار خون شما اندازه گیری خواهد شد.
ا میزان اکسیژن خون در و  عمل بطور منظم کنترم 

 م  شود.
ا ضربان قلب شما از وریق سیم های  کی بای  وسا  

 شما متصل م  شوند بطور دقیق کنترم م  شوند.
 در طی جاگذاری پیس میکر چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

معموالً نیاز بی بیهوش  عموما  نیاس ، در صاورت  ا
نیاز از داروهای  رامهخش و ضددرد تزریقا  اساتفاده 

 خواهد شد.
ا ابتدا  وس  ناحیی شانی و سینی باا محلاوم، تمایز و 

  ماده م  شود.
 ا ناحیی توسط  زشک ب  حک خواهد شد.

ساانت  ماتر در  وسا   4  -6ا سپک ش اف  بطوم 
 ایجاد م  شود.

ا با  یدا کردن یک سایاهر  مناساب، لیاد مسایم  
بداخل قلب فرستاده خواهد شد و با استفاده از اشاعی 
ای ک، نوک سایم در محال مناساه  در قلاب قارار 

 خواهد گرف .
ا قرار گرفتن سیم در قلب را شما احاسار نخواهیاد 

 کرد.
ا یک جیب کوچک در زیر  وس  ایجاد شده و بعد از 
اتصام سیم ها با  یک می ر مباوری   ن را در جیاب 

 قرار م  دهند.
ا مم ن اس  در محل تعهیای  یاک می ار احاسار 
سوزش و یا درد نمائید کی در صورت نیاز مس ن بشما 

 داده خواهد شد.
 

ا بعد از ترخیص از بیمارستان، معموالً چنادین روز یاا 
 هفتی ووم م  کشد تا بههودی کامل حاصل شود.

ساع  بعد از عمل م  توانید فعالی  عادی خاود  44ا 
 را شروع کنید.

 نکات بعد از عمل:
روز بعاد از عمال  01زخم را تمیز و خشک نگهدارید. 

استحمام کنید. در صورت زخم متورم، گرم، قرمز و یاا 
دردناک و ترشح، فوراً با  زشک تمار بگیریاد. باازوی 

سااع  بعاد از عمال  44ورف تعهیی  یک می ر را تا 
حرک  ندهید و بعد از  ن نیز حرکا  باازو را محادود 
نمائید. با بههودی بتدریج م  توانید دامنی حرک  باازو 

هفتی نهاید بااالتر از شاانی  4را افزایش دهید. بازو را تا 
بهرید اما توجی داشتی باشید کی ب  حرکت  بیش از حد 
بازو م  تواند منجر بی دردناک شدن مفاصال کتاو و 

  رنج شود.
پیس میکر خود را در زیر پوست حارکات نادهایاد  
دستگاری نکنید  سعی کنید از خارج به آن ضارباه ای 

 وارد نشود. 
 

 
 
 
 
 

اولین  نالیز دوره ای دو ماه بعد از گماشاتن بااوری و 
ماه توسط  زشک در مطب انجاام ما   6 ک از  ن هر 

 گردد.
دستگاه  نالیز در برنامی ریزی  یک می ار در واقاع در 
کامپیوتری اس  کی برای ارتهاط با دستگاه بی کار ما  
رود این دستگاه دریافا  اوالعاات، بررسا  و انجاام 
تنظیمات الزم را در ووم معاینات دوره ای میسر ما  
سازد.  زشک از  ن برای  ایش عمل رد قلب ماددجو و 

 تنظیم  یک می ر استفاده م  کند.
روز بعد از عمل برای کشیدن بخیای هاا و کناترم  01

   یک می ر بی مرکز توصیی شده مراجعی کنید.

کارت مشخصات  یک می ر خود را در تمام اوقات همراه 
 داشتی باشید

قهل از بازگش  بی فعالی  روزانی وهیع ، زخم شما بایاد 
کامالً بههود یافتی باشد. حتماً با  زشاک خاود در ماورد 
زمان بازگش  بی کار، انجام راننادگ ، شاروع تمریناات 

 ورزش  و یا رفتن بی مسافرت مشورت کنید.
اگر شما با وسایل ال تری   قوی مژنراتورهای تولید برق  
کی منجر بی تداخل ال تروم ناویس  م  شوند کاار ما  

 کنید حتماً  ن را با دکتر خود در میان بگمارید.
در حین ع سهرداری با اشعی ای ک از قفسی ساینی و یاا 
دناادانها، سااونوگراف ، ساا  تاا  اساا ن، ماااموگراف  و 

 فلوروس و   بی خوب  کار خواهد کرد.
در اغلب موارد م  توان بی راحت  از کنار دساتگاه عهاور 
کرد. در فرودگاه ها با مطلاع کاردن  رسانل امنیات  از 

 ب ارگیری فلزیاب جلوگیری کنید.
اگر بعد از از حا ور در کناار یاک دساتگاه باا تداخال 
ال تروم ناویس  دچار عالئم کلینی   شدید، با  زشاک 

 خود تمار بگیرید.
قهل از انجام هر تس  یا عمل جراح  و یا داندانپزشا   
 رسنل بیمارستان را در ماورد  یاک می ار خودمطلاع 

 کنید.
شما م  توانید از موبایل استفاده نمائیاد، بعا    یاک 
می رهای قدیم  مم ن اس  با موبایال تاداخل داشاتی 
باشند کی در این مورد م  توانید از  زشک خود اوالعات 

 الزم را کسب کنید.
 

 منهع:
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