
 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما 

 جراحی قلب

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیردجراحی قلب 

 های زمان پذیرشموزشآ ❖

بستگی  هاطول این مدت به میزان و سرعت بهبود یافتن نسبی زخم. بستگی داردشما د، به شرایط یشومیطول مدتی که در بیمارستان بستری  ✓

 تواند در این زمینه پاسخ گو باشد پزشک متخصص شما خواهد بود. میدارد. بهترین فردی که 

انجامد. معموال یک روز قبل از عمل جراحی، در میبستری شدن در بیمارستان برای انجام عمل جراحی قلب باز معموال حدود یک هفته به طول  ✓

 تحت نظر قرار بگیرد. شماد تا شرایط یشومیبیمارستان بستری 

 مورد شما قلب صحیح عملکرد تا باشید بستری (ICU) ی ویژههابسته به صالح دید پزشک در بخش مراقبت پس از انجام جراحی، باید مدتی ✓

 . بگیرد قرار بررسی

 .را در بیمارستان برطرف نماید شما د تا بتواند نیازهاییهمراهی در بیمارستان داشته باشبهتر است  ✓

 د.یتواند از او مراقبت نمایمیاگر بیمار کودکی در خانه دارد بهتر است قبل از عمل جراحی او را به کسی بسپارد، زیرا تا چند روز ن ✓

د تا خطر ابتال به لخته شدن خون و یا ید، باید طبق دستور پزشک چند روز قبل از عمل جراحی آن را ترک کنیعادت به مصرف سیگار دار اگر ✓

 و دوره نقاهت به سرعت طی شود.  کمتر شدهدیگر عوارض مصرف سیگار 

 ی جایگزین سیگار استفاده شود. هااگر قادر به ترک سیگار نیستید، باید از روش ✓

باشد و برخی از بیماران تا میی مالی این جراحی نیز بسیار باال هاهزینه، شودمیعالوه بر مشکالتی که در حین عمل قلب باز برای بیمار ایجاد  ✓

باشد، توصیه میو از طرفی مجبور به جراحی را بپردازد  هاکنند. لذا چنانچه بیمار در شرایطی نیست که بتواند هزینهمیحدی این هزینه را تقبل 

 .شود تحت پوشش بیمه این عمل را انجام دهدمی

 هابرخی از این راهی منطقی این ترس را کم کرد و یا از بین برد. هاتوان با راه حلمیترس و اضطراب قبل از عمل جراحی، کامال طبیعی است، اما  ✓

 عبارتند از:

 شما را افزایش و ترس شما را کاهش دهد.  اطالعات تواندمی او یهاصحبت. کنید صحبت خود پزشک با توانیدمی ترس این کاهش برای •

 د.ید بر استرس روز عمل غلبه کنیتوانمید، راحت تر یاگر قبل از عمل جراحی، از چگونگی انجام عمل قلب باز آگاهی پیدا کن •

 د.ید و آنها را تحمل کنید با این عوارض کنار بیاییتوانمید بهتر یاهی پیدا کناگر قبل از عمل جراحی، از عوارض احتمالی بعد از عمل آگ •

 توانید آرام شوید.میی مربوط به آمار افرادی که بعد از این عمل بهبودی خود را به دست آورده اند هاو سایت هابا مطالعه کتاب •

 کنید و اعتماد به نفس باالتری بدست آورید. توانید از افرادی که قبال تحت این عمل قرار گرفته اند سئوالمی  •

د. لذا به خانواده یبرد که از لحاظ روحی آماده شومی، بسیار سخت است و مدتی زمان عمل جراحیباید قبول کرد تصمیم گیری برای انجام   •

  باشند و او را در گرفتن بهترین تصمیم کمک کنند. بیمارشود که بیشتر پشتیبان میبیمار توصیه 
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 اقدامات الزم قبل از عمل جراحی ❖

ه شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا ساالد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چای، قهو ✓

 و آب هم ننوشید.

 موضع عمل ، قبل از عمل الزم است تراشیده شود.موهای  ✓

 قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه )ادرار( را تخلیه نمایید. ✓

 قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزی، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید. ✓

 اق عمل بپوشید... ( را در آورید و لباس مخصوص ات.کلیه لباس ها )لباس زیر، جوراب و ✓

 در صورت داشتن سابقه بیماری، سابقه حساسیت )دارویی، غذایی ( پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید.  ✓

در صورتی که بیماری خاصی دارید که تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع و  ✓

 ید جایگزین شود.داروهای جد

تواند باعث رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزش های تنفسی وچرخش پا را بالفاصله پس میبی حرکتی پس از عمل  ✓

 از عمل انجام دهید.

 .شودمیقبل از رفتن به اتاق عمل برای شما سرم وصل شده و برای پیشگیری از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق  ✓

 انجام شود.میعمل شما تحت بیهوشی عمو ✓

ستامینوفن استفاده کنید. روفن و یا ناپروکسن از ابرین، ایبویاگر در هفته قبل از عمل جراحی نیاز به مسکن خفیف داشتید، به جای استفاده از آسپ ✓

 کند. میرین مثل داروهای سرماخوردگی بدون نسخه اجتناب کنید. این کار از خونریزی اضافی شما در طول عمل جلوگیری یاز داروهای حاوی آسپ

 ی سوال کنید.کنید، از پزشک خود درباره لزوم قطع مصرف آن قبل از عمل جراحمیاگر به دلیل یک مشکل پزشکی روزانه آسپرین مصرف  ✓

 از شما مراقبت کند.برای مراقبت و بهبودی خود بعد از عمل برنامه ریزی کنید. فردی را بیابید که بعد از عمل جراحی  ✓

 فعالیت  ❖

 و راه بروید. در بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود. بهتر است هر چه زودتر از بستر خارج ✓

.. از تخت .شدن با اجازه پزشک ابتدا بنشینید، سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان کنید. در صورت نداشتن سرگیجه و تاری دید وپس از هوشیار  ✓

 خارج شوید. دقت کنید حتما پرستار بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرمایید تا در کنار شما باشد.

 مراقبت  ❖

 لوله ها جهت خروج ترشحات محل عمل تعبیه شده است. مراقب باشید کشیده نشوند یا از جای خود خارج نشوند.به شما چند لوله متصل است. این  ✓

 در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد. ✓

 ستار بخش اطالع دهید.در صورت خونریزی از محل عمل جراحی و خیس شدن پانسمان به پر ✓

 از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید. ✓

 داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما اجرا خواهد شد. ✓

 شوید.میبه بخش منتقل میشما ابتدا در بخش مراقبت ویژه بستری و سپس با بهتر شدن وضعیت جس ✓
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 رژیم غذایی ❖

 از یک رژیم غذایی سالم شامل میوه ها،سبزی ها،غالت کامل و غذاهای کم چربی پیروی کنید. ✓

مصرف مایعات، سوپ، سبزیجات، میوه های  ،غذاهای سرخ شده جدا اجتناب کنید از مصرف غذاهای چرب، شور، کنسرو شده، غذاهای آماده و ✓

 تازه و غذاهای کم چرب و تازه خانگی را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

 موجود در مواد غذایی بسته بندی شده توجه ویژه ای داشته باشید. مصرف روزانه نمک را کاهش دهید.به میزان نمک)سدیم( ✓

 مقادیر مناسبی ویتامین و پروتئین مصرف کنید. ✓

 د.یحذف نمایخود از رژیم غذایی آن را صورت مصرف الکل یا نوشیدنی های کافئین دار،در  ✓
 

 فعالیت ❖

 فعالیت فیزیکی را بتدریج شروع کنید و درصورت تحمل طول مدت تحرک را بیشتر کنید. ✓

م و خیلی سرد زاد که خیلی گرراه رفتن و پیاده روی تا حدی که سبب خستگی و درد نشود بصورت روزانه روی زمین صاف و هموار در هوای آ ✓

 ، انجام شود.نباشد

 .دهید انجام را سبک کارهای توانیدمی ترخیص از بعد یک الی شش هفته  ✓

 از حرکات چرخشی در بازوها و حرکات باالی سر، و دورشدن زیاد دو بازو و هر گونه فشار روی سینه پرهیز نمایید. ✓

 از باال و پایین رفتن زیاد از پله ها در هفته های اول خودداری نمایید.  ✓

 کارهای ماه سه از بعد و ...و اتوکشی و مرتب کردن رختخواب انندهای متوسط ممعموال شش تا دوازده هفته پس از عمل بتدریج فعالیت ✓

 سنگین مثل جاروکردن و دویدن و... را شروع کنید.

 نشود برطرف استراحت با که نفسی تنگی یا سینه ناحیه در شدید درد درصورت و کنید حداقل بیست دقیقه استراحت هادرفواصل بین فعالیت ✓

 .نمایید مراجعه پزشک به

 .است ممنوع هفته شش اقل حد رانندگی ✓

 ویا بعداز خوردن غذا اجتناب کنید. سرد هوای در فعالیت انجام از ✓

 تاشش هفته از بلند کردن یا کشیدن یا هل دادن اجسام بیش از سه کیلو گرم خودداری شود.   ✓

های اجتماعی و نوع کاربا ارزیابی کامل و اجازه پزشک معالج زمان مناسب برای شروع فعالیتمیدو تا سه ماه پس از عمل بسته به وضعیت عمو ✓

 و کار است.
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 زمان مراجعه بعدی ❖

 ید.یروز بعد از عمل جهت برداشتن بخیه ها به پزشک معالج یا درمانگاه، مراجعه نما 10-7 ✓

یا نزدیک ترین مرکز با مسکن های معمول بهبودی نداشت یا مشابه دردهای قلبی پیش ازعمل جراحی بود به پزشک درد قفسه سینه  درصورتی که ✓

 د.یدرمانی مراجعه نمای

 فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:در صورت مشاهده عالیم زیر  ✓

 درجه سانتی گراد  8/37تب بیشتر از  •

 استفراغ و حالت تهوع  •

 درد زیادی  •

 ضعیف شدید غیر معمول. •

 سرفه شدید •

 افزایش یا کاهش فشار خون •

 ترشحات زخم یا خونریزی  •

 هانفس شدن کوتاه  •

  قیری رنگ مدفوع •
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