
با يك ليف نرم   دقيقه حمام كنيد و محل برش جراحي را

بهتر است حين استحـمـام   .  شامپوي بچه شستشو دهيد  و

بر روي صندلي بنشينيد تا دچار افت فشار خون نگـرديـد   

بعد از استحمام، محل برش جراحي نيازي به پـانسـمـان      

در صورت تمايل مي توانيد برروي آن يك عـدد    .  ندارد

 .گاز استريل بگذاريد

 

  استراحت
هنگام استراحت يا خوابيدن فقط به پشت بخوابيد و از بـه  

هفته خودداري كنيد تـا جـنـاغ         6پهلو خوابيدن به مدت

در صورتيكه به پهلو بخوابيـد  .  سينه بخوبي جوش بخورد

است استخوان جناغ سينه شما هم بـخـوبـي جـوش         ممكن 

 .شودنخورد و بد شكل شود و هم دچار عفونت قفسه سينه 
 

 خواندن نماز
ماه جهت خواندن نماز از مـيـز و صـنـدلـي             2تا مدت 

ماه با خواندن  2در صورتيكه پس از گذشت. استفاده كنيد

نماز به طور عادي دچار مشكلي شديد حتماٌ نماز خواندن 

زمـانـي كـه بـا         را پشت ميز و صندلي را ادامه دهيد تـا    

 .خواندن نماز عادي هيچگونه مشكلي برايتان پيش نيايد

 هدف از تعويض دريچه 

كاستن از فشار و بار زياد بر روي قلب، بهبود 

كيفيت زندگي با كاهش يافتن تنگي نفس، كاهش 

طپش قلب، افزايش فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي، 

 باال رفتن روحيه زندگي و تالش

 

 مراقبت از خود بعد از عمل

 
 

  انجام تنفس صحيح
به آرامي از راه بيني، نفس عميق بكشيد؛ چند لحظـه    -١

نگهداريد و سپس بازدم خود را به آرامي از راه دهـان    

 .خارج كنيد

دستهاي خود را بصورت ضربدر روي قفسه سـيـنـه      -2

بگذاريد و به آرامي سرفه كنيد و سعي كنيد خلط خـود  

بعد از عمل براي نتيجه گـيـري بـهـتـر          ( را خارج كنيد 

هاي پرسنل پرستاري و بازتواني مي توانند با زدن ضربه

 .آرام به پشت شما به اين امر كمك كنند

از وسيله كمك تنفسي كه در بخش بـه شـمـا داده          -3

طرز استفاده آن تـوسـط       . ( خواهد شد؛ استفاده نماييد

 )ها آموزش داده خواهد شد فيزيوتراپ

 

 فعاليت و تحرك

ساعت اول پس از جراحي مي توانيد با كمك پرستـار   24

كنار تخت نشسته پاهايتان را آويزان كـنـيـد و مـدت           

كوتاهي آنها را حركت دهيد عصر همان روز يـا روز        

توانيد مدتي كوتاه روي صندلـي   دوم پس از جراحي مي

روز سوم تا پنجم پس از جراحي در صورتي كه .  بنشينيد

توانيد در اتـاق يـا راهـروي             اي پيش نيايد، مي عارضه

تـوانـيـد       بيمارستان راه برويد و روز هشتم تا دهم مـي 

پاسخ هاي قلبي شما در برابر .  تحرك كامل داشته باشيد

ها توسط مانيتورهاي قلبي به طور دائـم   افزايش فعاليت

 .مورد ارزيابي قرار مي گيرد

 

  استحمام

پس از گذشت سه روز از عمل جراحي و اجازه پـزشـك   

  5معالج خود مي توانيد روزانه يك بار به مدت حداكثر 
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 .چون موجب تجمع مايعات در بدن شده و در نهايت باعث افزايش فشار خون و تنگي نفس مي شود. روي در مصرف نمك بپرهيزيد از زياده -1

 .مي شوند PT- INRاز مواد غذايي زير كمتر استفاده كنيد زيرا احتماالٌ باعث افزايش مقدار  -2

 بستني –الكل  -روغن سويا  -سويا -نخودفرنگي  -شلغم  -كلم سنگ  -كلم براكلي -چاي سبز  -جگر ) : رقيق شدن بيش از حد خون( 

 شوند  مي INR و PT از مواد غذايي زير نيز كمتر استفاده كنيد زيرا احتماالٌ باعث كاهش مقدار -3

پياز    -) مانند اسفناج( سبزيجات سبز تيره   -روغن ماهي   -ماهي   -تمشك  -جعفري   -اسفناج :  مانند   K مواد حاوي ويتامين: ) احتمال غليظ شدن بيش از حد خون( 

  باقال -لوبيا 



��زش ����ران  

 شروع بكار
ماه پس از جراحي بكار خـود بـاز      1/5-2مي توانيد بعد از 

باشد تا خيلـي    شروع بكار حتماً بصورت نيمه وقت.  گرديد

پس از مشورت با . خسته نشويد و شب كاري نداشته باشيد

 .كنيدخود مي توانيد مانند گذشته بطور تمام وقت كار پزشك 

 

 مصرف دخانيات

حتي از حضور .  از مصرف دخانيات بهر شكلي جدا بپرهيزيد

در اماكني كه دود سيگار يا هر نوع آلوده كنـنـده وجـود      

 .دارد خودداري كنيد

 

  مصرف دارو
بـايـد     معالجوجود عمل قلب، در صورت صالحديد پزشك با 

ممكن است اين داروها .  داروهاي قلبي خود را مصرف كنيد

ايد  كرده مصرف ميدارويي جديد يا همان داروهايي كه قبال 

در مصرف داروي وارفارين بسيار دقت كـنـيـد و        .باشند

 .را در زمانهاي مقرر انجام دهيد PTآزمايش 

 

 :عاليم هشدار دهنده
بعد از عمل جراحي برخي از بيماران متوجه مي شوند كـه  

مچ پا يا ساقهايشان ورم كرده و احساس سنگيني شكم مـي  

بـا  .  كنند كه گاهي تنگي نفس نيز به آنها اضافه مـي شـود    

 .مشاهده اين عالئم به پزشك مربوطه مراجعه نماييد

 

 بهداشت دهان و دندان

بهتر است براي بهداشت دهان و دندان از مسواكهاي نرم 

 .استفاده نماييد

 : آدرس �

شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، 

 بيمارستان آتيه 

 : طراحي و  چاپ �


	��� ���� روابط عمومي  بيمارستان آتيه �� ��� و ��� از 

 : تهيه كننده

 كارشناس ارشد آموزش پرستاري -مهدي بخشي 

 ICU OHبخش 

 :منبع �

 برونر و سودارث –جراحي  –پرستاري داخلي 

   ccu – icuاصول مراقبت در بخش هاي ويژه 

 مالحت نيكروان مفرد –دياليز 


