
به دستور پزشک، برای شما داروی آرامبخش  بوشور   -8

 خوراکی یا تزریقی تجویز می شود.

موقع ورود به بخ  فشارخون ،نبض، درجه حرار  شمشا  -9

 کنترل و نوار قلب شما گرفته می شود.

 قبل از رفتن به اتاق عمل از خالی بودن مثانه خود -01

 اطمینان حاصل کنید و حتما به دستشویی بروید.

 آموزش به بیمار حین انجام آنژیوگرافی :

محل ورود کاتتر ) سوزن مخووص آنژیوگرافی( کشه در  -0

اکثر  موارد در کشاله ران است توسط محلول ضشدعشنشونشی 

شستشو داده شده و بعد روی بدن شما  با ششان )پشار(شه(

 پوشیده می گردد.

پزشک محل آنژیوگرافی را با داروی بشی حسشی بش شور -2

موضعی بی حس می نماید و کاتتر مشربشوطشه را وارد ر   

 میکند

در حین آنژیوگرافی پزشک از شما میخواهد کشه نشنشس -3

عمیق بکشید  و سپس ننس خود را حبس کنید در بعشیشی 

مواقع از شما خواسته می شود سه سرفه متوالی بوور  تک 

تک و محکم انجام دهید این کار باعث افزای  کینیت فیلشم 

آنژیوگرافی شما میشود . مکث و کندی ضربان قلب شما کشه 

به دنبال تزریق ماده حاجب ممکن است ایجادشود بشحشالشت 

 طبیعی باز می گردد.

 آنژیوگرافی عروق قلب

 

 آموزش به بیمار قبل از آنژیوگرافی
آنژیوگرافی روش تشخیوی است که اطالعاتی در  

 مورد وجود تنگی عروق  قلب شما ارائه میدهد.

قبل از پذیرش در بیمارستان موهای زاید بدن را از  -0

ناحیه ناف تا زانو در هر دو پا شیو )تراشیده( کنید. در 

 مورد آقایان موی قنسه سینه نیز شیو شود.

در صور  وجود  دندان و مو و ناخن  مونوعی، -2

 زیورآال  ، آنها را خارج نمایید

 ساعت قبل، از خوردن غذا خودداری نمایید 8از  -3

در هنگام مراجعه کلیه مدارک پزشکی از قبیل  -4

نوار قلب، عکس قنسه سینه، اکو، تست ورزش، اسکن 

 قلب ،آزمایشا  و ... را به مراه داشته باشید.

در مورد مورف داروهایی  مانند آسپیرین و  -5

وارفارین، انسولین و قرص قند و داروی اعواب و 

وجود حساسیت دارویی و غذایی  با پزشکتان مشور  

نمایید. داروی ضدفشارخون را تاصبح روز آنژیوگرافی 

 مورف کنید

برای اتوال سرم و تزریق دارو معموال یک  -6

 آنژیوکت )ر (  از شما گرفته میشود.

نبض روی پا، روی قوزک پا، نبض پشت زانو  -7

 کنترل و عالمت زده  می شود.

 

 

 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 

 راهنمای آموزش به بیمار



پس از اتمام ، محل ورود کاتتر پانسمان شده وروی  -5

آن کیسه شن قرار می گیرد. برای جلوگیری از خونریزی 

از حرکت دادن پاخودداری کنید زیرا تحریشک ششدیشد 

 باعث خونریزی از ر  می گردد.

در صورتیکه محل ورود کشاتشتشر از دسشت بشاششد  -6

 دستبندی که با هوا پر میشود روی محل بسته میشود

 موزش به بیمار بعد از آنژیوگرافیآ

در هنگام انتقال از تخت آنژیوگرافی به بشرانشکشاردو  -0

انتقال از برانکارد به تخت  همکاری شما الزم است (شرا 

که تحرک زیاد احتمال خونریزی از موضع عمل را بیشتر 

 میکند.

 6محل عمل با کیسه های کو(ک شن  بشه مشد   -2

ساعت بیحرکت نگه داشته می شود. درثابت نگه داشتن 

 کیسه های شن همکاری کنید.

ممکن است بعد از آنژیو گرافی د(ار احساس زیاد یا  -3

کم شدن ضربان قلب ،گرگرفتگی ،گرمی و قرمزی، تهوع 

و استنراغ،خواب آلودگی و بیحالی شوید .این عالئم را به 

 پرستار اطالع دهید.

در صور  احساس گرمی و داغی و حرکت مایع در  -4

محل عمل ، سریعا پرستار را خبر کنید (ون مشمشکشن 

 است محل آنژیوگرافی خونریزی کرده باشد.

هرگونه احساس کرختی ،گزگز ، خواب رفشتشگشی و  -5

 .بیحسی پاها را اطالع دهید 

ساعت بعد  آنژیوگرافی بپرهیزید  2-3از خوردن غذا  -6

سپس با نظار  پرستار مورف مایعا  با مقدار کشم را 

شروع کرده و سپس و در صور  تحمل  خوردن مشواد 

 جامد را شروع کنید

 توجه داشته باشید که :-7
 05پرستار فشارخون،نبض و تننس شمار را ابتدا هشر 

 دقیقه و سپس هر نیم ساعت کنترل میکند.

هرگونه تغییرا  نبض، بی حالی، ضعف ناگهانی، تهوع و 

استنراغ سریعا توسط پرستار به پزشک اطالع داده مشی 

 شود.

ساعت بعد از آنژیو  شما میتوانید بشه  01تا  8حدود -8

آرامی و با نظار  پرستار از تخت پایین بیایید. برای این 

منظور ابتدا روی تخت بنشینید و سپس با آرامی پشای 

خود را از لبه تخت آویزان کنید و در حالت نشسته پاها 

را روی زمین قرار دهید. اگر ضعیف و سرگیجه نداشتید 

 با احتیاط و به آرامی و با کمک  راه بروید.

اکثر بیماران روز بعد از آنژیوگرافی مرخص هستند و -9

فقط بیمارانی که نیاز به ادامه درمان دارند باید بستشری 

 بمانند تا پزشک  آنها اقدام الزم را انجام دهد.
 

 آموزش به بیمار در زمان ترخیص

فردای ترخیص در منزل پانسمان محل عمشل را - -0

بردارید و دوش  بگیرید و از لحاظ خونمردگی محل را 

بررسی کنید و تا یک هنته حمام در وان نداشته باشید 

بعد از جدا کردن (سب ناحیه، در صشور  مششاهشده 

خون روشن سریعا به بیمارستان مراجعشه نشمشایشیشد. 

هنته خود  2کبودگی کشاله ران طبیعی است و ظرف 

 به خود برطرف میشود

از لحاظ فعالیت در یکی دو هنته اول با احشتشیشاط -3

عمل نمایید و از اعمال فشار و کار سنگین اجشتشنشاب 

 کنید و تا سه روز از رانندگی بپرهیزید

دو روز بعد آنژیو و یک هنته بعد از پالستی قادر به  -4

 سنر هوایی میباشید.

-6سه روز بعد از آنژیو و یک هنته بعد از پالستی و -5

هنته بعد از حمله قلبی میتوانید بشه مشحشل کشار   4

 برگردید. 

در صور  وجود مشکالتی نظیر اختالل حرکتی در -6

انگشتان پا خونریزی، تورم یا سردی پا به بیمارسشتشان 

 مراجعه نمایید

 منبع:

، تدوین و ترجمه روح اهلل فردوسی پرستار برای آنژیوگرافی 
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