
كرونري پالستي آنژيو

سرخرگهاي است رسوبقلبممكن متعاقب
اين شوند. گرفتگي دچار مواد ساير و سلولها كلسترول،
نتيجه در و شده قلب به خون جريان كاهش سبب امر
گاهي دهد. مي رخ سينه قفسه در ناراحتي احساس
شده ايجاد ناگهاني شكل به خون لخته يك است ممكن

جرو كامل طور امربه اين كه نمايد قطع را خون يان
به قلبيمنجر سببحمله آنژيوپالستي شود. مي

را خون جريان و شده انسداد دچار سرخرگهاي بازشدن
گرداند. مي بر قلب عضالت به

ط از كرونري مداخله روش يك پوستآنژيوپالستي روش(PCI)ريق يك نه (و باشد مي
طريق از و گرفته صورت دست يا پا سرخرگ در كوچك سوراخ يك طريق از كه جراحي)،
مي باز را انسداد دچار قلبي سرخرگ كاتتر، سر در موجود كوچك بادكنك يك بادكردن

.سازد

دارشماچرا آنژيوپالستي به ؟يدنياز
د انسداد دچار افراد است قلبي،چنانچهممكن سرخرگهاي درر زيادي ناراحتي احساس

سينه قلبي،قفسه انسدادسرخرگهاي يا قراركنند مرگ يا قلبي حمله خطر معرض در را آنها
بسيار افراد ساالنه كنند. پيدا آنژيوپالستي به نياز بدهد،

تحتبي كرونريوآنژيوگرافيشتري قرارآنژيوپالستي
گيرند. مي

است؟ همراه درد با آنژيوپالستي آيا
را شود مي وارد كاتتر كه محلي پزشك شود. مي كمي بسيار درد سبب آنژيوپالستي خير،

مم كند. مي كاتتبيحس كه هنگامي است احساسكن اندكي شما شود، مي وارد كنيد.دردر
آرامش جهت است ممكن اما هستيد، هوشيار و بيدار شما

از آنژيوپالستي است ممكن شود. داده دارو شما به 30بيشتر
به انسدادها تعداد و انسداد نوع به بسته ساعت چندين تا دقيقه

انجامد. طول
وارد محل است نيزممكن شدگي كبود و شود زخمي كاتتر متوجهشدن اگر است. شايع

تورمخو يا درد افزايش يا بدهيدشدينريزي اطالع خود پزشك به .د،

ميشود؟ چه آنژيوپالستي از پس
كاتتر• كه مستقيميزماني فشار معموال پزشك يا پرستار يك شود، مي خارج شما پاي از

مد وارد15ترابه محل بيشتربرروي يا خونريزيدقيقه عدم از اطمينان جهت كاتتر شدن
كند. مي وارد داخلي

فشار• جهت دست مچ روي اي وسيله از است، شده انجام دست از اقدامات كه مواردي در
شود. مي استفاده خون آموردن بند و

به• ساعت چند براي شما گرفت، صورت پا طريق از آنژيوپالستي پشتاگر به آرامي
خومي عاليم لحاظ از را شما پرستار يا پزشك و بررسيخوابيد سينه قفسه درد يا نريزي
نداريد.مي بستر در خوابيدن به نياز شما گيرد، صورت دست طريق از پالستي آنژيو اگر كند.



گاهي• كنيد. سپري بيمارستان در استراحت جهت را شب يك بايست مي همواره تقريبا
ب است.اقامت نياز مورد هم يشتري

انجام• صورت داخلهنوزآنژيوپالستيدر در لخته ايجاد براي
سرخرگ خون جريان انسداد نتيجه در و دارد.خطراستنت وجود

آسپيرين شما براي امر اين از پيشگيري جهت شما وپزشك
داروهاكلوپيدگرل اين مصرف كرد. خواهد تجويز را داروها ساير يا

زمان است.تا ضروري پزشك توسط شده توصيه

شديد• جسماني فعاليت يا سنگين وزنه برداشتن از
تا1-2در كنيد خودداري عمل از پس اول محلروز

يابد. بهبود شما پاي يا دست در آنژيوپالستي

مورد• خطرزدر عروقيعوامل قلبي رااي الزم آموزش كنيد، اصالح را آنها بايد كه خودتان
ببينيد.
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