
خاص  دوره پس از جراحي مالحظات و مراقبت هاي

 :كنيم طلبد كه در زير به برخي اشاره ميخود را مي

 

 8  –  6  تـا .  فعاليت هاي خود را به تدريج از سرگيريد •

 هفته پس از ترخيص 

به مـحـض   .  كيلوگرم را بلند كنيد 2نبايد بار بيش از  •

 . احساس خستگي نيز بايد دست از فعاليت بكشيد

از انجام كارهاي منزل مانند مراقبت از كـودكـان،        •

هـفـتـه اول         6پخت و پز و شستشوي ظـروف در     

 .خودداري كنيد

در مورد زمان استحمام ، پزشك با شمـا صـحـبـت        •

خواهد كرد ، اما هر زمان كه باشد شستشوي محـل  

 .و صابون و خيلي آرام انجام گيرد آب با بخيه بايد

هفته اول پـس از         6تا  4سعي كنيد تا حد امكان در  •

 .جراحي رانندگي نكنيد

آور داروهـاي ادرار     و  چنانچه رژيم غذايي كم نمـك  •

در   روز  براي شما تجويز شده است هر روز يا يـك   

 وزن بيش  افزايش در صورت. ميان خود را وزن كنيد

 

جراحي قلب به علل مختلفي ممكن است انجام شود كه 

مهمترين آنها گرفتگي عروق و اختالالت دريچه اي قلب 

به هر علتي كه شما تحت جراحي قـلـب قـرار      .  است 

گرفته باشيد ممكن است پس از عمل برخـي از ايـن       

 :ها را كه عموماً طبيعي هستند در خود پيدا كنيدنشانه

 

پس از جراحي قلب به طور طبيعي در نـاحـيـه بـرش            •

خورده سينه احساس درد خواهيد داشت كه به صـورت  

اين درد .  خنجري و تير بوده و با تنفس تشديد مي شود

هفته به طول انجاميده و سپس از بـيـن        4تا  3حداكثر 

 .خواهد رفت

استرس ناشي از جراحي و اختالل سيكل خواب و بيـداري   •

كـم    ديـگـر    باعث بروز خستگي در شما شده و از سـوي   

خوني و ترميم زخمها نيز باعث خستگي جسمي مي شـود  

كه حداقل دو هفته پس از ترخيص از بيمارستان طبيعـي  

 .است

افسردگي در هفته هاي اول بعد از عمل طبيعي بـوده و     •

 .كم كم برطرف مي شود
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جـهـت     گذاري در نـاي گرفتگي صدا يكي از عوارض لوله •

 .هوشي است كه در چند روز اول طبيعي استبي

ترشح كم از ناحيه برش جراحي نشانه عفونت نـيـسـت       •

ولي اگر زياد شده وهمراه با قرمزي، تورم و تب باشـد  

 .حتماً بايد به پزشك نشان داده شود

اگر از پاي شما نيز براي برداشتن رگ جراحي  استفـاده   •

شده، ورم آن طبيعي است و پس از راه رفتن زياد بروز 

ورم   با باالتر گذاشتن پا نسبت به سطـح بـدن،    .  مي كند

 .شودنيز برطرف مي

به دليل تاثير داروهاي بيهوشي و بي حركتي ممكن است  •

دچار يبوست شويد كه بهتراست با مصرف مـايـعـات و      

ميوه و سبزي برطرف شود ولي اگر باز هم يـبـوسـت      

 .داشتيد با نظر پزشك از داروهاي ملين استفاده كنيد

 نبايدهاي غذايي بايدهاي غذايي

 غذاي چرب و سرخ كرده    •••• ميوه و سبزي فراوان    ••••

 انواع شور مانند خيار شور    •••• هفته اي يك وعده ماهي    ••••

 غذاهاي كنسرو شده    •••• گوجه فرنگي به جاي رب گوجه    ••••

 انواع سس مايونز    •••• آبليمو و آبغوره به جاي نمك    ••••

 سوسيس و كالباس    •••• روغن هاي مايع به جاي جامد    ••••

 توصيه هاي غذايي پس از جراحي قلب در جدول زير خالصه شده است 



��زش ����ران  

كيلوگرم در طي سه ماهه اول پس از عمل بـه     2.2از 

 .پزشك خود اطالع دهيد

زمان بازگشت به كار بستگي به شرايط اختصاصي شما  •

 .دارد كه پزشك با توجه به آن به شما خواهد گفت

از سرگيري فعاليت جنسي به موازات ساير فعاليتها مي  •

هفته پس از جراحي مي توانـيـد بـه طـور          8باشد و 

اما در طول دوره ترميم جناغ، .  طبيعي به آن بپردازيد

 .روي آن  فشار نياوريد

ماه پس از جراحي بايد جهت پـيـشـگـيـري از           6تا  1 •

يادتان باشد اگر .  بارداري روش مطمئني داشته باشيد

  IUDعمل تعويض دريچه انجام داده ايد نـبـايـد از        

همچنين از قرص هاي ضد بارداري هم .  استفاده كنيد

براي اتخاذ يك روش مناسب . نمي توانيد استفاده كنيد

 .حتماً با پزشك خود مشورت كنيد

استعمال دخانيات هم براي شما به هيچ وجه منـاسـب    •

 .نبوده و بايد كنار گذاشته شود

عصبانيت ها و استرس هاي خود را كنترل كـنـيـد و         •

 .روحيه شادابي را براي خود وخانواده فراهم آوريد

عمل جراحي تعويض دريچه شما را مستعد ابـتـال بـه       •

بنابراين هـنـگـام اقـدامـات          .  عفونت دريچه مي كند

دندانپزشكي و جراحات ، پزشك را از جـراحـي خـود        

 .مطلع كنيد

 

 چند توصيه دارويي 

در افرادي كه تحت عمل جراحي تعويض دريـچـه قـرار        

در . گرفته اند ، بايد داروهاي ضد انعقاد خون مصرف كنند

 :دوره مصرف اين داروها

 

 : آدرس �

شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، 

 بيمارستان آتيه 

 : طراحي و  چاپ �

 روابط عمومي  بيمارستان آتيه

 ��� از ��
 	�ا�� ���

 : تهيه كننده

 ICU OHپرستار بخش  -مهدي رجبلو 

 .هاي انعقادي را طبق دستور پزشك انجام دهيدتست •

دفتري براي ثبت نتايج تست هاي انعقادي خود تهـيـه    •

 .كنيد

مراقب عاليم خونريزي مانند مدفوع سياهرنگ، ادرار  •

اي،  خون قرمز، كبودي، سردرد شديد، استفراغ قهوه

 .باشيد... دماغ و 

در صورت انجام اقدامات دندانپزشكي و يا جـراحـي،      •

 .پزشك را از مصرف داروي خود مطلع سازيد

 .داروها را بدون نظر پزشك قطع نكنيد •


