
 جراحي قلب
 

 
يكي از شايع ترين بيماريهاي قرن حاضر است و درمان جراحي، آخرين گام جهت  هاي عروق قلببيماري

هاي شديدي كه موجب كاهش جريان خون شده اند، اصالح تنگي ،باشد. در جراحي قلبحفظ جان بيمار مي

د مبتال جزو كساني هستند كه نياز شوند. اما اين به معني درمان قطعي بيماري رگهاي قلب نيست و افرامي

 بيشتري به مراقبت از خود و كنترل عوامل موثر در ايجاد و پيشرفت بيماري دارند. اين عوامل خطر عبارتند از:

 چربي خون باال 

 فشار خون باال 

  مصرف سيگار 

 مرض قند 

 فعاليت بدني كم 

 چاقي 

 تنش ها و فشارهاي عصبي 

 

راحي قلب قرار گرفته يا خواهيد گرفت، رعايت موارد زير را بعد از چنانچه تحت عمل جبيمار گرامي، 

 عمل به شما توصيه مي كنيم:
 

 فعاليت بدني:

 6-4 .هفته استراحت نسبي داشته و فعاليت هاي روزمره را به تدريج شروع كنيد 

 شوند پرهيز كنيد.از كارهايي كه موجب خستگي زياد يا تنگي نفس مي 

 ني خودداري كنيد.از انجام حركات ناگها 

  پياده روي در هواي سالم )مثل پارك( و معتدل )نه خيلي سرد و نه خيلي گرم( را به برنامه

روزانه خود اضافه نماييد و زمان آن را به تدريج افزايش دهيد. شروع و پايان پياده روي بايد با 

 سرعت كمتري باشد تا بدن به تدريج گرم و سرد گردد.

  حرفه اي مانند دويدن، تنيس و... بپرهيزيد. از انجام ورزش هاي 

 .در ماههاي اول از رفتن به ركوع و سجده در هنگام نماز خودداري نماييد 

  .تا دو ماه از باز كردن كامل بازوها به طرفين خودداري كنيد 

  هفته از عمل جراحي، با رعايت حداقل خستگي منعي ندارد. 6روابط زناشويي بعد از 

  رفتن از پله ها، به فواصل استراحت كنيد.در هنگام باال 

 .از حضور در مكانهاي شلوغ بپرهيزيد 

  از بلند كردن، هل دادن يا كشيدن اجسام

 كيلوگرم خودداري كنيد. 5با وزن بيشتر از 



 مسافرت:  

 .در صورت امكان تا ده روز بعد از عمل )تا كشيدن بخيه ها( در تهران بمانيد  

 دگي نكنيد.تا دو ماه، شخصاً رانن 

 كنيد، از رانندگي خودداري كنيد.اگر از داروهاي خواب آور استفاده مي 

  هفته ممنوع بوده و بعد از آن خدمه پرواز را از بيماري خود مطلع كنيد. 4مسافرت با هواپيما تا 

 توقف  در مسافرت هاي طوالني با خودروي شخصي هر دو ساعت يك بـار

از وسايل  راه برويد. در صورت استفاده و كمينموده و از ماشين پياده شويد 

 و يا هواپيما بين صندلي ها بايستيد يا راه برويد. نقليه عمومي
  

 ستحمام:ا

 .)01مدت زمان حمام كردن بيشتر از  يك روز در ميان حمام كنيد)دوش بگيريد 

   و از آب خيلي گرم يا خيلي سرد استفاده نكنيد. دقيقه طول نكشد

 شود.سونا، و جكوزي توصيه نمي وان، استفاده از 

 .براي شستن زخم ها از صابون ماليم يا شامپوي بچه استفاده كنيد 

 .مراقب سطوح ليز كف حمام باشيد و در صورت امكان از صندلي در داخل حمام استفاده كنيد 
 

 مراقبت از زخم سينه:

 ها قبل از ترخيص، در مورد كشيدن بخيه ها از پزشك خود سوال كنيد )الزم به ذكر است كه بسياري از بخيه

 باشند(.قابل جذب مي

  پوست اطراف محل جراحي )سينه( را از نظر تورم، قرمزي و يا ترشح بررسي كنيد و در صورت وجود عاليم

 ذكر شده با بيمارستان يا پزشك خود تماس بگيريد.

 بايد استفاده شود. ماه اول به طور مداوم و ماههاي بعد به طور متناوب.ماه  تا سه دونه بند به مدت سي 

 .براي سرفه كردن، دست هاي خود را روي سينه جمع كنيد 

  ماه روزها استفاده كنيد. و در پوشيدن آن از همراهتان كمك بگيريد. پوشيدن جوراب  6جوراب واريس را تا

 .است ه زخم ندارد نيز الزاميواريس در پايي ك

 باشد كه سوزش مختصر يا سوزن سوزن شدن برشهاي جراحي طبيعي مي

د  -علت آن آسيب به رشته هاي ريز عصبي است. چرب كردن پوست با پماد آ

 تواند موثر باشد.مي

 .از آويزان كردن طوالني مدت پاها اجتناب كنيد و به هنگام خواب زير پا بالش بگذاريد 

 د امكان به پهلو نخوابيد.تا ح 



  تغذیه: 

 كلسترول و  خودداري كرده مصرف غذاهاي نفاخو  پرخوري از

و به جاي آن از  حذف از ليست غذايي را هاي اشباع شدهچربي

 گياهي استفاده كنيد. هاي مايع وروغن

  و به جاي و گوشت قرمز را محدود مصرف غذاهاي سرخ شده

 طيور( به صورت آب پز و يا تنوري استفاده نماييد.  )ماهي و هاي سفيدآن از گوشت

 )محدود كنيد. را مصرف نمك )خيارشور، دوغ، مواد غذايي كنسرو شده، سوسيس، كالباس، آجيل 

 د.يهاي حاوي كوال و كافئين به علت افزايش ضربان قلب اجتناب كناز مصرف زياد قهوه، چاي و نوشابه 

 كم چرب توصيه مي شود. مصرف بيشتر ميوه، سبزيجات و لبنيات 
 

 چند نكته دیگر:

  .از دستگاه تمرين تنفس، مطابق آموزش، استفاده نماييد 

  لطفاً آن ها را  .در برگه ديگري ارائه شده استكاملتر توصيه هاي تغذيه اي

 مطالعه و رعايت نماييد.

 .در تاريخ هاي معين به پزشك داخلي قلب و جراح خود مراجعه كنيد 

  عاليم ذيل با پزشك خود مشورت كنيد: در صورت بروز 

o  تب 

o تنگي نفس به هنگام استراحت يا در وضعيت خوابيده 

o كم شدن حجم ادرار 

o ترشح چركي از زخم 

o تپش قلب 



 

 

 مارموزش هب بي آ
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