
 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما 

 داخلی میکر پیس

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

 گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام پیس میکر داخلی 

 اقدامات قبل از عمل ❖

 .باشيد ناشتا قبل شب از ✓

 قبل از رفتن به اتاق عمل زیورآالت، اجسام فلزی، گيره سر، دندان مصنوعی و غيره را خارج کنيد. ✓

 ... ( را درآورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشيد.کليه لباس ها )لباس زیر، جوراب و ✓

 .کنيددر صورت داشتن آرایش و الک ناخن آن را پاک  ✓

 قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه )ادرار( را تخليه نمایيد. ✓

 کنند.میشود و احتماالً آنتی بيوتيک تزریق میوصل  قبل از رفتن به اتاق عمل برای شما سرم ✓

 .جریان امر قرار دهيد...(، سابقه حساسيت )دارویی، غذایی ( پرستار و پزشک معالج را در .در صورت داشتن سابقه بيماری )دیابت، آسم و ✓

 

 درد ❖

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

 

 رژیم غذایی ❖

 .بخورید نيز جامد غذاهای توانيدمی مشکل صورت نداشتن در .کنيد شروع سپس مایعات نخورید چيزی ساعت ٢ مدت تا ✓
 

 فعالیت  ❖

 کنيد. خودداری ساعت ۴۸ تا شده تعبيه باطری که سمتی در دست تکان دادن از و باشيد مطلق استراحت باید ساعت چند تا ✓

 شود. خودداری سنگين اجسام کردن بلند زرد. ادا وجود بازو حرکت محدودیت زخم، بهبود تا ✓

 

 مراقبت  ❖

 کنيد. حفظ موضع بر روی پزشک نظر به بنا ساعت ۴۸ تا ٢۴ را شن کيسه دائم، باطری تعبيه محل در کبودی و خونریزی از پيشگيری برای ✓

  کنيد. خودداری جداً پانسمان کردن باز از ✓

 دهيد. اطالع پرستار به موضع در سرگيجه، احساس سردی و خونریزی سينه، قفسه درد و نفس تنگی ،درد هرگونه صورت در ✓

 دهيد. اطالعبه پرستار  پيس ميکر محل درد تورم، قرمزی، وجود صورت در ✓

 کنيد. پيس اجتناب ژنراتور به زدن ازضربه ✓

 .کنيد خودداری سنگين اجسام کردن بلند از  ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما 

 داخلی میکر پیس

 رژیم غذایی ❖

 يد.کن مصرف سرکه( و آبليمو با سس همراه بدون ساالد)و سبزی  ميوه حبوبات، غالت، مثل دار فيبر غذاهای ✓

 ت.اس بهتر باشد کبابی یا پز آب خصوص اگر به ماهی و مرغ مانند سفيد گوشت ✓

 کنيد. خودداری کافئين حاوی هاینوشيدنی و رنگ پر قهوه و چای خوردن از ✓

 بپرهيزید. چرب غذاهای و قرمز، گوشت ای، خامه کيک شيرینی، نمک، چربی، مصرف از المقدور حتی ✓

 فعالیت ❖

 استحمام، رانندگی، ،مسافرت نظير هاییفعاليت .بگيرید سر از داشتيد خود طبيعی و زندگی عادی در که را فعاليت هائی احساس بهبودی کردید، که تدریج به ✓

 .ندارد همراه به خاصی ممنوعيت یا پرهيز پيس ميکر، ورزش با داشتن و شنا حتی

 .کنيد خودداری کند می سينه قفسه درد و زیاد خستگی ،تنفسی ناراحتی ایجاد که فعاليت هایی شود ولی از محدود نيست الزم جسمی هایفعاليت ✓

 مراقبت ❖

 کنيد. اجتناب برش می شود سایش محل به منجر که کننده محدود و تنگ لباسهای پوشيدن از ✓

 يد.کن متوقف را دخانيات استعمال ✓

 کنيد. استفاده سبک غذای وعده پنج از غذا وعده سه بجای ✓

 نمایيد. کاهش وزن در سعی مسئول پزشک نظر با و کنيد جلوگيریاً حتم افزایش وزن از ✓

 .کنيد خودداری خوردن غذا هنگام کردن عجله و پرخوری ازو کنيد  استراحت دقيقه 15-30 غذا ازصرف پس ✓

 د.کني خودداری تماس جنسی از هفته ٢ حداقل برای ✓

 .کنيد باد خودداری در رفتن راه و گرم یا سرد هوای در همچنين قرار گرفتن سرد و خيلی و گرم خيلی حمام در حضور از ✓

 هم .کافيست پيس ميکر تعبيه مقابل گوش سمت با کردن صحبت و متری سانتی 15 حداقل فاصله در تلفن قراردادن ندارد، محدودیت همراه تلفن از استفاده ✓

 .دهيد قرار باطری تعبيه مقابل سمت جيب در را همراه تلفن چنين

 .شوید دست بدنی با بازرسی فقط که کنيد درخواست خود شناسائی کارت ارائه و با نکنيد عبور یاب فلز گيت های از فرودگاه در ✓

 .نمی شود الکتریکی تداخل موجب مایکروویو، و سشوار مثل خانگی وسایل ✓

 دارو ❖

  .باشيد داشته همراه زیرزبانی((TNGقرص  هميشه مدت این طول در شود. حاصل الزم بهبودی تا کشدمیطول  هفته 6-۴ ✓

 تا اتمام کامل مصرف نمایيد.سایر داروهای تجویز شده را طبق دستور و  ✓

 زمان مراجعه بعدی ❖

 .کنيد مراجعه ها بخيه کشيدن جهت پيس ميکر تعبيه از بعد روز 1۴ الی 10 ✓

 .می شود تنظيماً مجدد شما باطری که ترخيص می باشد از بعد ماه 1دائم، باطری گذاشتن از بعد معاینه تاریخ اولين ✓

 .کنيد مراجعه پيس ميکر پزشک معالج به یکبار ماه 6 هر ✓

 متعاقباً و شمارش نبض نموده به مبادرت خستگی، ابتدا شدن طوالنی غش، حالت و ضعفر، س دوران سرگيجه، تنفس، در اشکال مانند عالئمی بروز صورت در ✓

 تماس بگيرید. معالج گزارش دهيد و یا با مرکز فوریتهای پزشکی پزشک به را مراتب وقت فوت بدون

 .مراجعه نمایيد معالج پزشک به پيس ميکر تعبيه محل در ترشحات وجود احياناً و قرمزی، تورم ،بت نبض، کاهش تعداد یا و در صورت افزایش ✓
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