




خانواده محترم: 
منظور  به  حاضر  آموزشی  کتابچه 
مورد  در  عزیزان  شما  آگاهی  افزایش 
قلب  جراحی  قلب،  عروق  تنگی  بیماری 
و مراقبتهای پس از آن تهیه شده است. 
و  کتابچه  این  مطالعه  با  است  امید 
مراقبت  در  را  ما  خود،  آگاهی  افزایش 
هر چه بیشتر از بیمارتان یاری نموده و 
بتوانید نقش مؤثری در مراقبت از بیمار 
خود داشته باشید. مطمئنا شما بهترین 
لذا سعی  بیمار هستید؛  از  منبع حمایت 
کنید این کتابچه را به دقت مطالعه کرده 
از  ترخیص  از  قبل  را  خود  سؤاالت  و 
بخش آی سی یو بپرسید تا شما را در 
جهت رفع آنها یاری نماییم و اطالعات 

مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهیم.



انسداد رگ قلب 

و  کاهش جریان خون 
اکسیژن به عضله قلب

بیماری عروق کرونرچیست؟ جراحی قلب چطور انجام می شود؟

شایعترین بیماری قلبی-عروقی بیماری سرخرگ قلبی می باشد 
قلب  رگهای  جدار  در  و...  چربی  غیرطبیعی  شدن  جمع  با  که 
مشخص شده و باعث تنگی رگ، کاهش جریان خون و اکسیژن 
به عضله قلب می گردد. همین کمبود خونرسانی و اکسیژن به 
عضله قلب است که موجب دردهای قلبی می شود و در صورت 
شدید بودن تنگی ممکن است سکته قلبی اتفاق بیافتد؛ لذا رفع 
تنگی سرخرگ قلب برای کاهش درد و پیشگیری از سکته قلبی 
ضروری است. بدین منظور معموال جراح در اتاق عمل یك یا چند 
نظیر سیاهرگهاي موجود در  بدن  از قسمتهاي دیگر  رگ خوني 
ساق پا و یا سرخرگ سینه اي را جدا کرده و به قسمت انتهایي 

ناحیه گرفتگي رگ قلبي پیوند مي دهد.
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درد پس از عمل جراحی و روشهای کاهش آن: 1

اظهار             عمل  از  بعد  اول  روز   4-3 در  را  درد  بیشترین  بیماران  اکثر 
باز کردن دنده ها  پا،  نواحی جناغ سینه و  می کنند. برش جراحی در 
حین جراحی، کار گذاشتن لوله های مختلف در سینه، کشیدگی پشت و 
عضالت گردن که ناشی از بی حرکتی چند ساعته حین عمل و باز کردن 
دنده ها است، از علل درد و ناراحتی بعد از عمل جراحی قلب هستند؛ اما 
اغلب اوقات این درد موقتی است. این درد معموال پس از خارج کردن 
لوله های قفسه سینه کاهش می یابد. ناراحتی و درد برش پا نیز اغلب 
پس از خارج شدن از تخت تشدید می شود؛ خصوصا اگر پا تورم داشته 
بیمارستان جهت  در  بیمار  بستری  باشید در طول مدت  باشد. مطمئن 

کاهش درد وی داروهای مسکن خوراکی یا تزریقی تجویز خواهد شد.

تجربیات بیمار پس از عمل جراحی قلب و 
توصیه های الزم به این بیماران 
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الزم به ذکر است که درد ناشی از برش جراحی با درد واقعی قلبی فرق دارد. 
درد برش جراحی معموال به صورت تیز و برنده می باشد که با سرفه و تنفس 
عمیق و همچنین حرکت در تخت تشدید می گردد. به همین علت ممکن 
است بیمار شما  از تنفس عمیق و سرفه موثر که باعث خروج خلط می گردد 
خودداری کند و این مساله خطر عفونت ریه و تنگی نفس را افزایش می دهد. 
بنابراین به بیمار گوشزد کنید نباید به علت ترس از درد، از تنفس عمیق و 
را به کمك مسکن و سایر راهها  سرفه خودداری کند؛ چون می توان درد 
کنترل کرد؛ مثال حمایت فیزیکی در محل برش جناغ و نیز پوشیدن 
محافظ قفسه سینه در محل برش جراحی و نگه داشتن قفسه سینه 
کمك        عمیق  تنفس  و  سرفه  هنگام  در  درد  کاهش  به  دست  دو  با 
می کند؛ همچنین بیمار می تواند در هنگام خواب در وضعیتی قرار گیرد که از 
وارد آمدن فشار روی ناحیه جراحی خودداری شود. بهتر است به بیمار توصیه 

کنید از خوابیدن به پهلوها تا دوهفته بعد از عمل بپرهیزد. 
از  پس  حتی  خوراکی  مسکن  داروهای  پزشك  در صورت صالحدید  ضمنا 

مرخص شدن از بیمارستان و در منزل ادامه می یابند. 
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تورم پاها: 2

نماید.  استفاده  قلبی  رگهای  به  پیوند  برای  پا  رگهای  از  است  ممکن  جراح 
بدین منظور در اتاق عمل، بسته به نیاز بیمار یك یا چند رگ مناسب از پا 
جدا شده و به قلب پیوند زده می شود. جدا کردن رگ از پای بیمار ممکن 
است باعث تورم آن گردد که البته با رعایت اصول مراقبتی زیر می توان از 

آن پیشگیری کرد:
• جهت به حرکت در آمدن گردش خون در پاها و پیشگیری از تورم، الزم 
است بیمار پس از خروج از مرحله استراحت مطلق تا حد تحمل پیاده روی 

داشته باشد.
کاهش  جهت  متوسط  فشار  با  فشاری  بانداژ  یا  کشی  جوراب  از  استفاده   •
تورم پا ضروری است. توجه داشته باشید که قبل از پوشاندن جوراب کشی           
به  اقدام  و سپس  دهید  قرار  بدن  از سطح  باالتر  را  بیمار  پاهای  دقیقه   20

پوشاندن جوراب نمایید. 
• هنگام نشستن بیمار روی صندلی، زیر پای وی چهارپایه کوچك قرار دهید 

تا پاها آویزان نباشند و از تورم آنها پیشگیری گردد.
• ورم خفیف در ناحیه مچ پا تا چندین هفته بعد از عمل ممکن است وجود 
داشته باشد. در روزهای بستری در بیمارستان حرکت دادن پاها در تخت به 

کاهش ورم پا کمك می کند.
• رژیم غذایی کم نمك را رعایت نماید؛ زیرا نمك باعث جذب آب در فضای 

بین سلولهای پا گردیده و تورم را تشدید می کند.
• الزم است بیمار از مسافرتهای راه دور و آویزان ماندن پاها به مدت طوالنی 

پرهیز نماید.
• در صورت افزایش تورم پاها پزشك معالج بیمار را مطلع نمایید. 

• پس از ترخیص نیز باید در طول روز جوراب واریس پوشیده شود تا از تورم 
پا پیشگیری گردد. در طی شب بیمار باید جوراب واریس را در بیاورد و مچ 
پاهای خود را روی بالش قرار دهد. پوشیدن جوراب واریس بهتر است تا یك 

سال ادامه داشته باشد. 
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وضعیت تنفسی بیماران و ورزش های تنفسی: 3

بعد از عمل جراحی قلب اکثر بیماران به علت درد ناحیه برش جراحی 
عمیق  تنفس  از  سینه  قفسه  های  لوله  حضور  از  ناشی  درد  و  جناغ 
خودداری می کنند. بسیاری از آنها اظهار می کنند که نفس عمیق باعث 
افزایش درد ناحیه عمل می گردد؛ اما باید به آنها گوشزد کنید که انجام 
ندادن ورزشهای تنفسی می تواند موجب جمع شدن خلط و ترشحات 
از  بعد  عوارض  از  که  نفس شود  تنگی  و  ها  ریه  ریه، جمع شدن  در 
عوارض  این  زودرس  شناسایی  منظور  به  هستند.  قلب  جراحی  عمل 
ناخواسته، بالفاصله پس از عمل جراحی و سپس هر روز در بیمارستان 
ها  ریه  اتساع  وضعیت  تا  می شود  گرفته  بیمار عکس  سینه  قفسه  از 
مشخص گردد و چنانچه در اثر عدم تنفس موثر و عدم تحرک بیمار 
ریه های وی جمع شده باشد، سریعا تشخیص داده می شود. البته برای 

پیشگیری از این حالت رعایت اصول زیر را به بیمار توصیه کنید:
• هر یك تا دو ساعت جهت کمك به تخلیه ترشحات ریه و بهبود 
به                         خوابیده  از  را  بدن  حالت  و  شوند  جابجا  تخت  در  ها  ریه  اتساع 
درد  از  پیشگیری  جهت  البته  دهند.  تغییر  نشسته  یا  نشسته  نیمه 
عمل  از  بعد  اول  هفته  دو  در  خوابیدن  پهلو  به  جراحی  برش 

توصیه نمی گردد. 
وسیله  این  کنند.  کار  تشویقی  اسپیرومتر  با  ساعت  دو  تا  یك  هر   •
از  ناشی  که  ها  ریه  از جمع شدن  و  می کند  تقویت  را  عمیق  تنفس 
تنفس سطحی و نا مناسب است، می کاهد؛ بنابراین کار با اسپیرومتری          
می تواند به طور موثری وضعیت تنفسی بیمار را بهبود بخشد. جهت 
انجام اسپیرومتری الزم است بیمار لوله خرطومی دستگاه را در داخل 
دهان بگذارد و نفسهای عمیق بکشد؛ به این ترتیب که ابتدا یك نفس 
عمیق بکشد، 3 ثانیه نفس خود را نگه دارد و بعد به آرامی آن را خارج 
باالتر روند یعنی تنفس بهتر و عمیق تری  هر چه توپها  کند. 

انجام داده است. 
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• تنفس عمیق و سرفه موثر داشته باشند. بهتر است برای انجام 
سرفه موثر بیمار به حالت نیمه نشسته بنشیند، زانوها را خم کند، به آرامی 
چند بار از طریق بینی نفس بکشد و سپس در حالی که نفس را بیرون 
می دهد، 4-3 سرفه پشت سر هم انجام دهد. البته توجه کنید که موقع 
سرفه حتما باید دستها به صورت ضربدری روی سینه باشند یا بیمار جهت 

حمایت قفسه سینه و کاهش درد یك بالشتك را در بغل نگهدارد.
• بعد از عمل، فیزیوتراپی تنفسی با هدف پیشگیری از عوارض ریوی 
صورت می گیرد. بدین منظور در بیمارستان پرستاران هر 2-1 ساعت 
با کف دست ضربه هایی به پشت بیمار وارد کرده و از بیمار می خواهند 
که در حین وارد شدن ضربه ها سرفه نماید. این کار به کنده شدن خلط 
و خروج آن و پیشگیری از جمع شدن ترشحات در ریه کمك می کند. 
توجه داشته باشید که شما نیز در منزل می توانید این کار را انجام دهید. 
• در صورت امکان بهتر است بیمار هرچه زودتر از بستر خارج شده و 

راه برود.  
• در صورت اجازه پزشك، بیمار را تشویق به مصرف مایعات نمایید؛ زیرا 
مصرف مایعات باعث رقیق شدن و شل شدن خلط گردیده و تخلیه آن 

را تسهیل می کند. 
• در صورتی که بیمار شما خلط غلیظ و چسبنده دارد از مصرف شیر و 
لبنیات بپرهیزد؛ زیرا این فراورده ها باعث چسبندگی و غلظت ترشحات 

را بیشتر می کنند. 
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زخم جراحی و روشهای مراقبت از آن: 4

یا  عمل  از  بعد   5-7 روزهای  فواصل  در  معموال  جراحی  زخم  عفونت 
حتی تا 3 ماه بعد از عمل جراحی ممکن است به وجود آید. بسیاری از 
جراحان به منظور پیشگیری از عفونت، قبل از عمل برای بیمار داروهای         
از عمل  بعد  روز  چند  تا  داروها  این  که  کنند  تجویز می  بیوتیك  آنتی 
برش  از  مراقبت  همچنین  یابند؛  می  ادامه  تزریقی  صورت  به  جراحی 
جراحی نیز جهت پیشگیری از عفونت مهم است. بدین منظور تا زمانی 
که بیمار در بیمارستان بستری است، محل برش جراحی هر روز توسط 
پرستاران پانسمان می شود. در منزل نیز با رعایت مسائل زیر می توان 

از عفونت این نواحی پیشگیری نمود:
• بهتر است بیمار روزانه دوش بگیرد و محل زخم را با آب ولرم و صابون 

مالیم بشوید.
• تا بهبود کامل زخم از کشیدن لیف بر روی زخم بپرهیزد.

• محل زخم باید تمیز و خشك نگه داشته شود.
• بدون تجویز پزشك روی زخم کرم یا پماد مالیده نشود. 

رعایت                با  باید  است،  مبتال  خون  قند  بیماری  به  شما  بیمار  اگر   •
در  را  خون  قند  مجاز  بدنی  فعالیت  و  استرس  از  پرهیز  غذایی،  رژیم 
محدوده طبیعی )120-80( نگه دارد؛ همچنین بیمار را تشویق نمایید 

داروهای قند خون را طبق دستور پزشك مصرف کند.
• بیمار را به رعایت تغذیه مناسب تشویق نمایید؛ زیرا سوء تغذیه یك 
است.  آن  بهبودی  در  تاخیر  و  زخم  عفونت  افزایش  در  اساسی  عامل 
اهمیت          سالخورده  و  مسن  افراد  در  خصوص  به  تغذیه  اصول  رعایت 

ویژه ای دارد.    
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عالیم عفونت زخم را به خاطر بسپارید و بدانید که احتمال عفونت 
زخم جراحی حتی تا 3 ماه بعد از عمل هم وجود دارد:

در  سانتیمتر   2/5 از  بیشتر  )قرمزی  جراحی  برش  ناحیه  در  قرمزی   •
اطراف لبه های زخم(

• تب و لرز
• درد در اطراف برش جراحی که مدام در حال بیشتر شدن باشد.

• خارج شدن ترشح زرد، سبز یا سفید رنگ از ناحیه برش جراحی.
• گرم شدن پوست اطراف زخم جراحی  

افزایش درجه حرارت بدن در  به ذکر است که تب و مختصری  الزم 
طول 48 ساعت اول پس از عمل یك امر طبیعی است؛ اما اگر دمای 
بدن بیمار باالتر از 38/3 باشد و این افزایش دما پس از 48 ساعت اول 
بعد از عمل ادامه یابد، می تواند نشانه ای از عفونت باشد. الزم است این 

موضوع را با پزشك در میان بگذارید. 
توجه داشته باشید که:

در       آنها  بستری  مدت  طول  که  افرادی  دارند،  قند  بیماری  که  افرادی 
افراد  افراد سیگاری،  افراد چاق،  است،  بوده  روز  از 5  بیشتر  آی سی یو 
که  افرادی  و  دارند  تنفسی  مزمن  بیماری  که  افرادی  ها،  خانم  مسن، 
بیماری کلیه دارند بیشتر در معرض عفونت زخم جراحی هستند؛ بنابراین 

رعایت بهداشت و توجه به عالیم عفونت در آنها مهم تر است. 
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اضطراب و افسردگی:

اختالل در حافظه و تمرکز:

تغذیه:

5

6

7

عصبانیت،  نظیر  مشکالتی  معموال  بیماران  قلب  جراحی  عمل  از  بعد 
مدت  در  حالت  این  چه  اگر  کنند؛  می  تجربه  را  افسردگی  و  اضطراب 
کوتاهی بعد از عمل بهبود می یابند؛ اما در برخی بیماران ممکن است 
باشد.  داشته  ادامه  نیز  بیشتر  حتی  و  جراحی  عمل  از  بعد  سال  یك  تا 
در صورت بروز این حالت موضوع را با پزشك بیمار در میان بگذارید؛ 
همچنین خود شما نیز ممکن است به خصوص در 6 هفته اول پس از 
معموال  که  کنید  تجربه  را  خستگی  و  اضطراب  عالیم  بیمار  ترخیص 
دلیل این ترس و اضطراب ناشی از این است که فکر می کنید توانایی 
از وی  از ترخیص و مراقبت  بیمار پس  احتمالی  با مشکالت  رویارویی 
شما  به  پرستاران  که  آموزشهایی  به  توجه  با  باشید  مطمئن  ندارید.  را 
آموخته اند و با مطالعه این کتابچه و پرسیدن سواالت خود، سطح آگاهی 
و توانایی شما در مراقبت از بیمار باال رفته و ترس و نگرانی شما کمتر 

خواهد شد. 

برخی از بیماران ممکن است از نظر یادگیری و به خاطر سپردن مطالب، 
بعد از جراحی با مشکالتی مواجه باشند. این بیماران ممکن است دچار 
اختالل حافظه، اشکال در تمرکز کردن، اشکال در نوشتن و... شوند. به 
بیمار اطمینان دهید که این حاالت موقتی بوده و حداکثر 6 تا 8 هفته بعد 

از عمل رفع خواهند شد تا دچار یاس و نا امیدی نگردد.  

ساعات اول بعد از عمل جراحی قلب، مواد مورد نیاز از طریق سرم به بدن 
بیمار تزریق می گردد، ولی پس از هوشیاری کامل بیمار و خارج کردن لوله 
تنفسی از دهان، تغذیه از طریق خوراکی شروع می شود؛ البته تا 24 ساعت 

اول بعد از عمل فقط مایعات به بیمار داده می شود. 

9



کاهش اشتها و یبوست: 5

بیمار ممکن است تا چند روز بعد از عمل اشتهای چندانی به غذا نداشته 
باشد در صورت تمایل می توانید غذاهای مورد عالقه بیمار را به صورت 
رژیمی در منزل تهیه نموده و به خدمات بخش تحویل نمایید؛ البته حتما 
در این مورد با پرستاران مشورت کنید. یبوست و کار نکردن شکم یك 
که  باشد  می  قلب  جراحی  از عمل  پس  بیماران  اکثر  در  شایع  مشکل 
معموال به علت عدم مصرف کافی مواد غذایی و کاهش تحرک است. در 
این حالت شکم در هفته کمتر از 3-2 بار کار میکند و مدفوع بیمار سفت 
می گردد. ممکن است برای رفع این مشکل پزشك داروهای نرم کننده 

مدفوع تجویز نماید؛ بنابراین جای هیچ گونه نگرانی نیست. 
جهت کمک به رفع مشکل یبوست بیمار را به رعایت موارد زیر 

تشویق نمایید:
مصرف  و  دار  سبوس  های  نان  نظیر  کامل  غالت  مصرف  افزایش   •

سبوس گندم.
• افزایش مصرف حبوبات، سبزیجات و میوه جات به خصوص آنهایی که 

با پوست مصرف می شوند. 
• افزایش مصرف مایعات به مقدار 8 لیوان در روز.

• افزایش تعداد وعده های غذایی و خوردن غذای سبك در هر وعده.
تحمل؛  حد  در  نرمش  و  روی  پیاده  طریق  از  بدنی  تحرک  افزایش   •
تحرک باعث افزایش حرکات روده شده و در رفع یبوست کمك کننده 

است. 
نمونه رژیم غذایی مناسب برای رفع یبوست

پیش از خوابشام میان وعدهناهارمیان وعدهصبحانه

نان سبوس دار
پنیر کم نمك

شیر کم چرب 
میوه )یك عدد(

عدس پلو بیسکویت
کشمش
عدسی
ساالد 

سبزیجات

سوپ جومیوه )یك عدد(
هویج پخته شده

سبزی خوردن
نان سبوس دار

میوه )یك عدد(
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?
?

چه موقع بیمار مرخص می گردد؟ 

چه موقع بیمار می تواند حمام کند؟ 

چه موقع بیمار می تواند نماز و فرائض دینی را به جای آورد؟

1

2

3

بستری                  بیمارستان  در  روز   8 الی   7 معموال  بیماران 
می باشند و پس از آن در صورت طبیعی بودن شرایط جسمی، به 
دستور جراح مرخص می شوند. الزم است بیمار در منزل نیز رژیم 
غذایی، دارویی، کار با اسپیرومتری و فعالیت در حد تحمل را طبق 

دستور ادامه دهد.

شود،      می  مرخص  بیمارستان  از  بیمار  که  روزی  همان  در 
می تواند یك حمام دوش 5 دقیقه ای برود و بدن خود را با آب ولرم 

شستشو دهد و پس از دوش گرفتن استراحت کوتاه داشته باشد.

بالفاصله پس از به هوش آمدن در بخش آی سی یو و در همان 
وضع دراز کشیده روی تخت امکان نماز خواندن برای بیمار وجود 
دارد و پس از خارج کردن لوله های قفسه سینه و نشستن در تخت 
می تواند وعده های بعدی را نشسته بخواند. در منزل نیز الزم است 
تا 2ماه بعد از عمل برای نماز خواندن از میز و صندلی استفاده نماید 

و در حالت نشسته نماز بخواند.

به دنبال  سؤاالت رایج 
جراحی قلب 
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چه موقع بخیه ها کشیده می شوند؟

چه موقع بیمار می تواند به کار و فعالیت های عادی برگردد؟

4

5

کشیدن  جهت  بیمارستان  از  ترخیص  از  پس  هفته  دو  باید  بیمار 
بخیه ها به مطب پزشك خود یا درمانگاه بیمارستان مراجعه نماید.

منزل  در  را  اول  ماه  یك  است  بهتر  قلب  جراحی  از  پس  بیمار 
از کارهای  باز گردد. الزم است  بعد به سر کار  استراحت نماید و 
سنگین و کار در محیط آلوده و بخصوص شیفت شبکاری پرهیز 
نماید. همچنین بیمار باید تا 6 ماه بعد از عمل از برداشتن اجسام 
سنگین و هل دادن یا کشیدن و بغل کردن کودکان خودداری کند. 

?
چه وقت بیمار می تواند رانندگی کند؟

6

8-6 هفته بعد از عمل بیمار می تواند برای مدت کوتاهی رانندگی 
نماید و به تدریج زمان آن را افزایش دهد؛ زیرا در صورت صدمه به 
استخوان جناغ حین رانندگی می تواند باعث شکستگی آن گردد؛ 
همچنین موقع دنده عقب، حتما کامال به پشت برگردد و از چرخیدن 
یکطرفه بپرهیزد چون می تواند به استخوان جناغ فشار وارد کند. 

?
آیا بیمار می تواند پس از ترخیص مسافرت برود؟

7

چنانچه  و  نماید  دور خودداری  مسافرت های  از  بیمار  است  الزم 
مجبور به مسافرت گردید، می تواند 2 هفته پس از عمل با کسب 
اجازه از پزشك معالج از هواپیما برای مسافرت های کوتاه مدت 
استفاده کند؛ البته در حین سفر جهت جلوگیری از تورم پاها بهتر 

است گاهگاه پاهای خود را دراز نماید. 
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?
میزان فعالیت مجاز بیمار پس از عمل چه قدر است؟ 

8

بهترین فعالیتی که باعث سرعت بخشیدن به سیر بهبودی بیمار پس 
از عمل جراحی قلب می گردد پیاده روی است. در روزهای اول پس از 
ترخیص، بیمار می تواند در اتاق و یا حیاط منزل به قدم زدن بپردازد و 
پس از 5-4 روز می تواند در هوای تمیز و بیرون از منزل پیاده روی کند.

• در دو روز اول به همان میزانی که در بیمارستان راه میرفته است در 
منزل فعالیت داشته باشد.

• روز سوم پس از ترخیص می تواند در حدود 100 متر خارج از منزل 
پیاده روی کند و تا هفته سوم هر روز 100 متر به پیاده روی خود اضافه 

کند.
• پیاده روی در خیابان مسطح و بدون شیب انجام شود و از پیاده روی 

در سرازیری و سرباالیی خودداری نماید.
• از پیاده روی در اماکن شلوغ و قرارگیری در این محیط ها خودداری 

کند.
البته  باشد؛  پیاده روی صبح ها و عصر ها می  زمان جهت  بهترین   •
باید از پیاده روی در هوای خیلی سرد، خیلی گرم یا طوفانی پرهیز کند.

• تا حد امکان از باال و پایین رفتن بی مورد از پله خودداری نماید ) اگر 
منزل شما در طبقات باالی ساختمان است، بیمار از روز چهارم پس از 

ترخیص می تواند به آهستگی روزی یك یا دو باراز پله ها باال برود.
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?

چه موقع بیمار می تواند فعالیت جنسی را آغاز نماید؟

در صورت بروز چه نشانه هایی باید به پزشک مراجعه نمود؟

9

10

هر موقع که بیمار قادر باشد بدون خستگی از چند پله یك ساختمان 
نماید.  تواند فعالیت جنسی خود را شروع  باال برود، آن موقع می 
به  آوردن فشار  از  انتخاب وضعیت راحت  با  بیاموزید که  بیمار  به 
جناغ سینه خودداری کند. در صورتی که حین فعالیت جنسی دچار 
عوارضی نظیر درد سینه، تنگی نفس و تپش قلب و... شد و این 
عالیم بیشتر از 15 دقیقه طول کشید بالفاصله فعالیت جنسی را 
متوقف کرده و حتما با پزشك معالج خود مشاوره نماید. از انجام 
از خوردن غذای سنگین  فعالیت جنسی در زمان خستگی و پس 

خودداری شود. 

•  هر گونه قرمزی، ورم، حساسیت، ترشحات و درد جدید در ناحیه 
برش جراحی. 

•  تنفس های کوتاه و سطحی و یا تنگی نفس.
•  درد قفسه سینه که مدام در حال شدید شدن است.

•  تب و افزایش درجه حرارت بدن
•  افزایش وزن بیش از 2/5 کیلوگرم در هفته یا افزایش وزن بیش 

از 1کیلو و 350 گرم در طول یك روز.
•  احساس کاهش یا افزایش ضربان قلب.

•  وجود خون در ادرار یا مدفوع 
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برای  مناسب  ورزشی  حرکات 
جراحی  عمل  از  پس  بیماران 

این حرکات موجب افزایش قدرت و تحمل قلب بعد قلب چیست؟
روزانه  است  الزم  و  می گردد  قلب  جراحی  عمل  از 
3-2 بار با تعداد کم ) 7-5 بار در روز( و سپس به 
زمان  بهترین  شوند.  انجام  روز  در  بار   20 تا  تدریج 
یا  و  از صرف غذا  قبل  ورزشی  انجام حرکات  برای 

زمانی است که بیمار احساس خستگی ندارد.



2- حرکات هر دو دست با هم همراه با تنفس عمیق
• بیمار به پشت بخوابد.

• زانوها خمیده، کف پاها روی زمین و دست ها را کنار 
بدن قرار دهد.

دست  می کشد،  عمیق  تنفس  که  حالی  در  سپس   •
راست و سپس دست چپ را باالی سر ببرد.

16

الف( نرمش های حالت خوابیده

ب( نرمش های در حالت نشسته

1- حرکات دستها به صورت باال آوردن و پایین بردن 
همراه با تنفس عمیق

• بیمار به پشت بخوابد.
• دست ها و پاها را صاف کنار بدن قرار دهد.

باال  نفس عمیق بکشد و دست راست را به سمت   •
بیاورد؛ سپس این عمل را برای دست چپ تکرار نماید.

1- باال آوردن شانه ها
• بیمار روی زمین بنشیند و پاها را کامال شل و راحت دراز کند.

• با دم عمیق شانه ها را باال برده و با بازدم شانه ها را شل نماید.
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2- خم و راست کردن زانو ها
• بر روی صندلی صاف بنشیند و پاها آویزان باشد.

• پاها را به نوبت از زانو خم و راست نماید. 

3- باال آوردن ران
• بیمار بر روی صندلی صاف بنشیند و پاها را آویزان کند.

• پاها را به نوبت از ران خم کرده و باال و پایین بیاورد.

1- چرخش شانه ها
• بیمار راست بایستد، پاها را حدود 25 سانتیمتر از هم باز کند و 

انگشتان دستها را روی شانه ها قرار دهد.
 • دست و شانه ها را به جلو وعقب بچرخاند.

2- فشار دست ها مقابل هم
• بیمار راست بایستد و پاها را 25 سانتیمتر از هم باز کند.

• دست ها را مقابل هم در جلوی سینه قرار دهد؛ به طوری 
که کف دست ها به هم چسبیده باشد.

 • دست ها را به آرامی به هم بفشارد، تا شماره 3 بشمارد و 
سپس فشردن دست را متوقف کند.

ج( ورزش های در حالت ایستاده



توجه داشته باشید که:
در صورت عدم تحمل بیمار هنگام انجام حرکتهای ورزشی و بروز درد سینه 

حتما با پزشك معالج مشورت نمایید. 
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4- خم کردن تنه به طرفین
• بیمار راست بایستد. پاها را به اندازه 25 سانتیمتر 

از هم باز کند و دست ها را کنار بدن قرار دهد.  
•  بدن را از کمر به طرف چپ خم کند. در انجام 
این حرکت دست چپ را روی پای چپ بگذارد و تا 

می تواند به پایین ببرد.
انجام  بدن  راست  با طرف  را  کار  این  دیگر  بار   •

دهد. 
5- چرخش تنه

• بیمار راست بایستد. پاها را به اندازه 25 سانتیمتر 
از هم باز کند و دست ها را به جلو آورده و به هم 

نزدیك کند.
• به آرامی به طرفین بچرخد.

6- دور کردن پا و ماندن در این وضعیت تا 
10 ثانیه

حدود                  را  پاها  بایستد.  راست  بیمار   •
به  دست  با  و  کند  دور  هم  از  سانتیمتر   40

دیوار تکیه کند.
• پای راست را به تدریج دور نماید و حدود 
10 ثانیه در این وضعیت بماند و این حرکت 

را برای پای چپ تکرار نماید.



1. کنترل فشار خون:
 فشار خون باال به حالتی گفته می شود که در چند بار اندازه 
گیری، فشار خون 140 روی 90 باشد. افزایش طوالنی مدت 
فشار خون باعث صدمه به رگهای قلبی و افزایش خطر تنگی 
به  را  بیمار  فشار خون،  کنترل  گردد. جهت  رگها می  مجدد 

رعایت نکات زیر تشویق نمایید:
فشار خون باال به حالتی گفته می شود که در چند بار اندازه 
گیری، فشار خون 140 روی 90 باشد. افزایش طوالنی مدت 
فشار خون باعث صدمه به رگهای قلبی و افزایش خطر تنگی 

مجدد رگها می گردد. 

توجه داشته باشید که این عمل جراحی هیچ گاه نمی تواند جلوی تنگ شدن 
مجدد رگها را بگیرد؛ بلکه ممکن است بیمار باز هم در معرض خطر تنگی 
عروق قرار گیرد. بنابراین بعد از عمل جراحی نیز باید عوامل خطر بیماری 
کنترل شوند؛ به عبارتی بعد از عمل برای پیشگیری از تنگ شدن مجدد رگها 

بیمار را به رعایت موارد زیر تشویق نمایید:

عمل  تحت  که  بیماری  آیا 
گرفته  قرار  قلب  جراحی 
تنگی  دچار  دیگر  است، 

...<عروق قلب نمی شود؟
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جهت کنترل فشار خون، بیمار را به رعایت نکات زیر تشویق 
نمایید:

• رعایت رژیم غذایی کم نمك )سعی کنید در پخت غذای 
بیمار نمك کمی به آن اضافه کنید و جهت بهتر کردن طعم 
از  باید  بیمار  کنید(.  استفاده  و...  نارنج  آب  لیمو،  آب  از  غذا 
مصرف ترشی جات مثل ترشی گل کلم، ماهی شور، زیتون 

شور، کالباس، سوسیس و... پرهیز کند. 
• ورزش منظم در حد تحمل )کاهش وزن هر چند به مقدار 

مختصر، می تواند در کاهش فشار خون موثر باشد(.
• مصرف داروها طبق دستور پزشك

• پرهیز از عصبانیت و استرس )کاهش استرس در کم کردن 
در  نمایید  توصیه  بیمار  به  است.  موثر  فشار خون  ای  لحظه 
هنگام عصبانیت یا استرس، قدم بزند یا به مناظر مورد عالقه 

نگاه کند( 
• کنترل دوره ای فشار خون و مراجعه منظم به پزشك

• پرهیز از مصرف سیگار، قلیان، تنباکو و الکل   
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3. کنترل چربی خون:
چربی خون باال روی دیواره رگهای 
باعث  و  دارد  نامطلوبی  اثر  خونی 
تنگی  بیماری  به  سرعت بخشیدن 
رگهای قلبی می شود. بنابراین الزم 
از طریق رعایت  است چربی خون 
بدنی مناسب  فعالیت  رژیم غذایی، 
ضدچربی  داروهای  مصرف  و 
حد  در  پزشك  دستور  اساس  بر 
مصرف  شود.  داشته  نگه  متعادل 
نیز  جات  میوه  و  سبزیجات  روزانه 
در کاهش چربی خون موثر است. 
همچنین بیمار باید مصرف گوشت 
جامد،  روغن  مرغ،  پوست  قرمز، 
شیر و ماست پرچرب و... را کاهش 
دهد و در طبخ غذا از روش آب پز 

و کباب پز استفاده نماید.

2. کنترل قند خون:
بیماری  و  باال  خون  قند  بین  رابطه 
است.  شده  شناخته  خوبی  به  قلبی 
لخته  افزایش  باعث  باال  خون  قند 
در  و  خونی  رگهای  در  خون  شدن 
عروق  تنگی  خطر  افزایش  نتیجه 
قلبی می گردد؛ همچنین قند خون 
باال خطر عفونت پس از عمل جراحی 
داشته  توجه  دهد.  می  افزایش  را 
)پرهیز  مناسب  غذایی  رژیم  باشید 
بستنی،  جات،  شیرینی  خوردن  از 
کارامل، شکالت و...( و کنترل وزن 
اساس درمان قند خون باال هستند؛ 
شما  بیمار  که  صورتی  در  همچنین 
باید  است،  باالمبتال  خون  قند  به 
طبق  را  خون  قند  کاهنده  داروهای 

دستور پزشك مصرف نماید. 

4. عدم مصرف سیگار:
داده  کاهش  را  قلب  به  وارد شده  اکسیژن  میزان  سیگار   مصرف 
افزایش  و پمپاژ قلب را تضعیف می نماید. همچنین سیگار باعث 
ضربان قلب و فشار خون گردیده و لخته شدن خون در رگها و تنگی 
عروق را افزایش می دهد. قطع مصرف سیگار مهمترین عامل در 
جلوگیری از پیشرفت انسداد عروق قلبی است بیمار را تشویق نمایید 

مصرف سیگار و دیگر مواد دخانی را به طور کامل ترک نماید.
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نکاتی درباره رژیم غذایی مناسب و دارویی 
...<برای بیماران پس از عمل جراحی قلب  

شما  توجه  پایان  در 
رژیم  به  را  عزیزان 
و  مناسب  غذایی 
که  رایجی  داروهای 
معموال پس از جراحی 
قلب تجویز می شود 

جلب می نماییم:
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رژیم غذایی مناسب پس از عمل جراحی قلب
رعایت رژیم غذایی بعد از عمل جراحی قلب الزامی است. استفاده از غذاهای 
کم چرب، کم نمك، کم شیرین و نیز مصرف روزانه میوه جات، سبزیجات، 

لبنیات کم چرب به بیمار توصیه می شود.
پنج نکته مهم زیر را برای یک رژیم غذایی سالم به بیمار بیاموزید:

1- غذاهای کم چربی را جایگزین غذاهای پرچرب کند.
2- گوشت قرمز کمتر مصرف کند.
3- مصرف شکر و قند را کم کند.

4- از مصرف نمك زیاد پرهیز کند.
5- از مواد غذایی زیر را در رژیم غذایی خود بیشتر استفاده نماید:

• میوه و سبزیجات تازه   
• جوانه گندم و جو  

• دانه های مغز دار خام و بدون نمك  
• ماست کم چرب  

• حبوبات و غالت   



 

دستورالعمل غذایی بیماران بعد از عمل جراحی قلب
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غیر مجازمجازنوع غذا

نان روغنی و شیرمال، پیراشکیانواع نان و برنج، ماکارونی پخته غالت

کره، خامه، شیر و ماست پرچربَشیر و پنیر و ماست کم چرب لبنیات
ماهی یا سینه مرغ،سفیده تخم مرغ پروتئین

)حداکثر 3 عدد در هفته(، حبوبات 
هفته ای 3- 2 بار

ژامبون، سوسیس، کالباس، پیتزا، 
گوشت پرچرب، جگر، مغز و کله 
پاچه، انواع کنسرو گوشتی، زرده 

تخم مرغ
روغن مایع گیاهی مثل ذرت، آفتاب چربی

گردان ) حداکثر 3 قاشق مربا خوری 
در غذای روزانه(

کره نباتی، روغن جامد،                      
روغن حیوانی و سس مایونز

میوه وسبزیجات تازه، کلم، کاهو و میوه و سبزیجات
گل کلم

کمپوت میوه جات، سبزیجات 
کنسروی و پر نمك، سیب زمینی 

سرخ کرده و چیپس

سوپ ساده، سوپ جو، ساالد بدون دسر
سس

سوپهای چرب، ساالد اولویه، کرم 
شکالتی و کارامل

برگه هلو، آلو، گردو، بادام زمینی، فندق خشکبار
)حداکثر یك چهارم لیوان در روز(

نارگیل و پسته شور

آب، چای کم رنگ، نوشابه رژیمی )به نوشیدنی ها
مقدار کم(، آب میوه طبیعی

هر نوع نوشابه غیرالکلی شیرین و 
نوشابه الکلی

انواع شیرینی تر و خامه دار، کیك، خرما) دو عدد روزانه(شیرینی ها
شکالت، کارامل



 

رژیم دارویی پس از عمل جراحی قلب
لطفا در مصرف داروها توسط بیمار، به نکات زیر توجه کنید:

• تنها داروهایی را که پزشك تجویز کرده، طبق دستور و سر وقت  
مصرف نماید.

• داروهای قلبی که قبل از عمل مصرف می کرده است، در صورت 
تجویز مجدد توسط پزشك ادامه یابد و در صورت عدم تجویز پزشك 

نیازی به ادامه آنها نیست.
• توجه داشته باشید که عمل جراحی قلب باعث درمان بیماری قند 
خون، چربی خون، فشار خون و... نمی گردد؛ لذا به بیمار توصیه نمایید 

از قطع خودسرانه داروها خودداری کند.
• حتی داروهایی که تهیه آنها نیاز به نسخه ندارد، بدون اجازه پزشك 

مصرف نشود.
• به تاریخ انقضا مصرف داروها توجه شود.
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معرفی برخی داروهای رایج که موقع ترخیص بیمار از بیمارستان تجویز می شوند:

آسپرین)آ اس آ( 
این دارو بعد از جراحی قلب به صورت روزانه در همه بیماران تجویز می شود. 

عملکرد: به کاهش لخته شدن خون در رگها و گرفتگی مجدد عروق قلبی کمك 
می کند. به این ترتیب در کاهش مرگ و میر و کاهش حمله های قلبی موثر است.

مهمترین عوارض احتمالی: تحریك معده و خون ریزی گوارشی. بنابراین چنانچه 
بیمار شما سابقه خونریزی های گوارشی دارد، موضوع را با پزشك در میان بگذارید.

بهترین زمان مصرف: ظهر بعد از صرف غذا.
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متورال
انرژی و  نیاز به  عملکرد: این دارو کار قلب را کم کرده و به همین دلیل 
اکسیژن کمتری پیدا می کند. همچنین قادر است تعداد ضربان قلب را کم 

و تنظیم نماید. 
بهترین زمان مصرف: این قرص بهتر است همراه با غذا و هر روز سر یك 

ساعت ثابت مصرف شود.
• در صورتی که بیمار شما به آسم یا بیماری های نظیر آن مبتال است حتما 

قبل از مصرف دارو این موضوع را با پزشك در میان بگذارید.

آتوروستاتین – لووستاتین
عملکرد: این دارو ها برای کاهش چربی خون بد در بیماران تجویز می گردد.

بهترین زمان مصرف: بهترین زمان برای افزایش جذب این دارو عصر و به 
همراه یك عصرانه سبك است.

توجه داشته باشید که: این دارو به تنهایی نمی تواند در پایین آوردن چربی 
دارو  بر مصرف  کنید که عالوه  توصیه  بیمار  به  بنابراین  باشد؛  موثر  خون 
ورزش و فعالیت را فراموش نکرده و همچنین رژیم غذایی کم چربی را نیز 

رعایت نماید.

کاپتوپریل- اناالپریل
 عملکرد: این داروها فشار کار قلب را کم می کنند و در تنظیم فشار خون  

و کاهش عالیم نارسایی قلب موثر هستند. 
عوارض احتمالی: سرفه خشك، افت فشار خون
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نیتروکانتین_ ایزوردیل: 
عملکرد: این داروها فشار کاری قلب را کاهش داده و به این طریق در کاهش 

درد واقعی قلب موثر هستند.
بهترین زمان مصرف: دارو بهتر است با شکم خالی مصرف شود.

شایع ترین عارضه: سردرد. این سردرد نگران کننده نیست؛ تنها در صورت 
بروز آن موضوع را با پزشك درمیان بگذارید.

نکاتی در مورد نگهداری و مصرف قرص نیتروکانتین
در  و  شود  داری  نگه  خودش  سربسته  و  دار  در  ظرف  در  باید  دارو  این   •

محیطی به دور از نور، رطوبت باشد. 
• در موقع مصرف حتما به تاریخ انقضا توجه شود.

• در صورتی که 6 ماه از زمان باز شدن قوطی قرص گذشته باشد، دارو باید 
دور ریخته شود. 

پالویکس- اسیویکس- زیلت
عملکرد: به کاهش لخته شدن خون در رگها و گرفتگی مجدد عروق قلبی 
کمك می کند. به این ترتیب در کاهش مرگ و میر و کاهش حمله های 

قلبی موثر است.
شایع ترین عارضه: خونریزی گوارشی و بند آمدن خون دیرتر از زمان معمول. 

بنابراین:
• مصرف این دارو 7 روز قبل از اعمال جراحی باید قطع شود.

• در حین مصرف دارو، هرگونه کبودی یا خونریزی غیر معمول از هر نقطه 
از بدن نظیر خون در مدفوع یا خونریزی لثه باید به پزشك گزارش شود.
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دیلتیازم
عملکرد: این دارو در تنظیم ضربان قلب و همچنین فشار خون تاثیر دارد.

• به بیمار بیاموزید زمانی که این دارو را مصرف می کند، هیچگاه یکدفعه 
ابتدا کمی بنشیند و  بلکه  ایستاده قرار نگیرد؛  از حالت خوابیده به حالت 
فشار  ناگهانی  باعث کاهش  تواند  ناگهانی می  بلند شدن  بایستد.  سپس 

خون، سرگیجه و افتادن بیمار گردد. 

دیگوکسین
عملکرد: این دارو در درمان نارسایی قلب و تنظیم ضربان قلب موثر است 

و معموال 5 روز در هفته تجویز می گردد.
بهترین زمان مصرف: این دارو بهتر است صبح زود و همه روزه سر یك 

ساعت معین و ثابت مصرف شود. 
عوارض خطرناک: در صورتی که بیمار موقع مصرف این دارو دچار تهوع، 
استفراغ و یا اختالالت بینایی مثل دیدن لکه های نور در جلو چشم شد، 

حتما به پزشك معالج اطالع دهید.
از مصرف خودسرانه داروهای ضد سرفه و سرماخوردگی همزمان با مصرف 

دیگوکسین اجتناب گردد. 

شربت شیر منیزی 
عملکرد: این شربت معموالّ برای رفع یبوست تجویز می گردد.

لیوان          یك  همراه  به  و  خالی  معده  با  است  بهتر  مصرف:  زمان  بهترین 
پر آب مصرف شود.
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لوزارتان
عملکرد: این دارو جهت تنظیم فشار خون در بیمارانی که فشار خون باال 

دارند تجویز می شود.
عارضه احتمالی: این دارو ممکن است باعث افزایش پتاسیم خون گردد. 
بنابراین به بیمار آموزش دهید در هنگام مصرف این دارو، مواد پر پتاسیم 

مثل کشمش، گریپ فروت، موز، گوجه فرنگی و... کمتر مصرف نماید. 
جهت  بیمار،  در  خون  فشار  افت  و  سرگیجه  عالیم  بروز  صورت  در 
پیشگیری از افت خطرناک فشار خون و تنظیم دوز صحیح دارو با پزشك 

معالج مشورت نمایید.

ممکن است پزشك معالج برای کاهش درد های عضالنی بیمار و یا آرام 
کردن وی برخی داروهای زیر را تجویز نماید:

• استامینوفن  
• دیکلوفناک  

• اکزازپام   



داروهای رایج بعد از عمل جراحی قلب

توجه: مصرف هر دارو باید با اجازه پزشک باشد.
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بهترین زمان مصرفعلت مصرفنام دارو

کاهش لخته شدن خون و پیشگیری از آسپرین
گرفتگی عروق

ظهر بعد از صرف غذا

پالویکس - 
اوسیویکس - 

زیلت

کاهش لخته شدن خون و پیشگیری از 
گرفتگی عروق

همراه با غذا یا بعد غذا

نیتروکانتین - 
ایزوردیل

قبل از غذا و با معده خالیکاهش فشار کار قلب و کاهش درد قلبی

همراه غذاتنظیم ضربان قلبمتورال

قبل از غذاتنظیم ضربان قلب و کاهنده فشار خوندیلتیازم

صبح قبل از صبحانهدرمان نارسایی قلب و تنظیم ضربان آندیگوکسین

یك ساعت قبل از غذادرمان نارسایی قلب و تنظیم فشار خونکاپتوپریل

قبل یا بعد غذا موثر استدرمان فشار خون بااللوزارتان

عصر و به همراه عصرانه کاهش دهنده چربی خون آتوروستاتین

با معده خالی و یك لیوان آبجهت رفع یبوستشربت شیر منیزی






