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جراحی بای پس عروق کرونر
آموزش های قبل از عمل
جراحی بای پس سرخرگ قلبی یک نوع عمل جراحی قلب است دراین روش از رگهای خونی جدید به جای رگهای دچار
تنگی استفاده می شود
در گذر زمان چربی ها وکلسترول موجود در خون در دیواره سرخرگها رسوب کرده وپالک تشکیل می شود وقتی این
پالک کنده می شود لخته دور آن ایجاد می گردد ومسیر جریان خون را به قلب تنگ ویا مسدود می کند وممکن است
باعث احسا س درد وناراحتی درقفسه سینه گردد که آنژین صدری نامیده می شود وبه دنبال آن ممکن است حمله یا
سکته قلبی رخ دهد.

راه های درمان
-1دارو

 -2آنژیوپالستی (روش ارجح با توجه به شرایط بیمار)

روش درمان شما توسط پزشک معالج وبا توجه به شرایط شما انتخاب می شود
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 -3جراحی بای پس

اکنون برای شما عمل بای پس (قلب باز) انتخاب شده
پزشک شما رگ الزم برای پیوند را از پا .بازو.یا قفسه سینه برمی دارد .که یک سر آن را به سرخرگ بزرگی
که از قلب می آید (آئورت) وسر دیگر را به سرخرگ قلب در زیر محل تنگی وصل می کند
که پس ازاین عمل خون از مسیر جدید به قلب جریان می یابد.

آمادگی های الزم برای عمل بای پس:
-1تراشیدن موهای کل بدن (برای پیشگیری از عفونت ضروری است)
-2انجام آزمایشات درخواستی پزشک در بخش جراحی
-3از ساعت  12شب قبل از عمل ناشتا باشید (پیشگیری از عوارض استفراغ وآسپراسیونون)...
 -4خارج نمودن تمامی لباس های خود وپوشیدن لباس مخصوص اتاق عمل وکاله
-5خارج نمودن دندان مصنوعی
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انتقال شما به اتاق عمل در زمان تعیین شده:
شما پس از خوانده شدن توسط اتاق عمل بوسیله برانکارد به همراه پرستار خود به اتاق عمل منتقل
خواهید شدو پرسنل اتاق عمل شما را تحویل خواهند گرفت
زمان عمل شما  6-3ساعت طول می کشد 
جراحی تحت بیهوشی بوده وشما در طول عمل خواب خواهید بود.
یه لوله در دهان وگلوی شما برای کمک به تنفس شما گذاشته میشود.
پس از جراحی چند روز به بخش مراقبتهای ویژه منتقل می شوید .
بعد از چند ساعت وقتی کامال هوشیار و قادر به تنفس عادی هستید لوله خارج می شود .
در بخش مراقبتهای ویژه شما بیدار می شوید وممکن است کمی احسا س به هم ریختگی کنید .
سیم ها ولوله های زیادی به شما وصل خواهند بود که به تدریج خارج می شوند.
بخش آی سی یو شلوغ است وچراغ ها همیشه روشن ممکن است تا چندساعت بعداز عمل آگاهی شما
مختل باشد نگران نباشید پرستار شما جهت برقراری ارتباط به شما کمک می کند .

انتقال از آی سی یو به بخش جراحی
بعد از چند روز طبق نظر پزشک معالج خود شما به بخش جراحی یک اتاق معمولی منتقل می شوید
ممکن است احساس درد کنید یا تعریق شبانه داشته باشید .
باید تنفس عمیق وسرفه کنید تا ترشحات ریه شما پاک شوند وهنگام سرفه نگران بخیه ها نباشید.
با اجازه پزشک خود می توانید شروع به قدم زدن کنید.
به تدریج رژیم مایعات ومعمولی برای شما شروع خواهد شد.
در نهایت طبق دستور پزشک ترخیص خواهید شد.
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آموزش های خودمراقبتی بعد از ترخیص
-1از محل زخم های جراحی مراقبت کنید تا دچار عفونت نشوند .
خشک وتمیز نگه داشته شودازخارش محل خوداری کنید چون سبب آسیب و عفونت می شود.ازمالیدن هرگونه پماد یا پودر خوداری کنید .برای پیشگیری از ادم پا با یک بالش پای خود را باال نگه دارید.بخیه ها  10روز پس از جراحی کشیده می شوند مگر اینکه قابل جذب باشند.-2داروهای خود را طبق دستور وآموزشی پرستار به شما می دهد مصرف کنید وخود سرانه کم وزیاد یا قطع
نکنید
 -3قبل از ترخیص حتما داروهای خود رااز داروخانه بیمارستان تهیه وبه پرستار خود نشان دهید.
-4ازساپورت استرنوم تا دو ماه (تا زمان بهبودی محل جراحی) استفاده نمائید
-5برای پیشگیری از ادم اندام تحتانی خود را موقع استراحت الویت نمائید.
-6ممکن است عوارضی مثل افسردگی  .ترس  .بی اشتهایی .بی حوصلگی داشته باشید که در مدت دوماه
برطرف می شود.
-7بهتراست محل زندگی خود را در طبقات همکف یا اول که پله زیادی نداشته باشد انتخاب کنید یا اگر مجبور
باشید موقع باال رفتن کمی نشسته واستراحت کنید سپس ادامه دهید.
-8از عیادتهای طوالنی که بهبودی شما را به تاخیر می اندازد خوداری کنید .
-9در مواقع درد از مسکن ها بانظر پزشک خود استفاده کنید درد را تحمل نکنید چون باعث افزایش کار وبار
قلب وفشار خون می شود .
-10ازایستادن ونشستن دریک وضعیت به طور ثابت برای زمان طوالنی خوداری کنیدوبیشتر استراحت کنیداز
حرکات شدید شانه خوداری کنید.
-11هنگام خواب به پشت بخوابید وتا  6هفته از خوابیدن به پهلو پرهیز کنیدچون باعث فشار به قفسه سینه
می شود.
-12فعالیت و ورزش های مناسب مثل پیاده روی وباال رفتن از پله و دوچرخه سواریودوی آرام و...با
نظرپزشک داشته باشید.ورزش هایی مثل وزنه برداری و دوی سرعت که باعث خستگی می شوند برای قلب
مفید نیست حتی ممکن است مضر باشد.
استحمام کوتاه بدون کشیدن کیسه ولیف در محل بخیه ها اشکال نداردبرای نماز خواندن حداقل تا دوماه از میز وصندلی استفاده نمائید .یک ماه بعد می توانید فعالیت جنسی را شروع کنید. -13بعد از سه می توانید کارهای سنگین مثل آهسته دویدن وجارو کردن و ...را شروع کنید.
 -14ترک سیگار .کنترل فشارخون باال  .بهبود سطح کلسترول خون .انجام ورزش مناسب روزانه وکاهش
استرس در بهبودی شما نقش بسزایی دارد.
-15در زمان تعیین شده جهت ویزیت وکشیدن بخیه ها به درمانگاه مراجعه نمائید.حتما مدارک ودارهای خود
را به همراه داشته باشید
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آنژیوگرافی کرونری وآنژیوپالستی
آموزش های قبل از عمل
چرا شما نیاز به آنژیوگرافی دارید؟
در گذر زمان چربی ها وکلسترول موجود در خون در دیواره سرخرگها رسوب کرده وپالک تشکیل می شود وقتی این
پالک کنده می شود لخته دور آن ایجاد می گردد ومسیر جریان خون را به قلب تنگ ویا مسدود می کند وانتقال خون
واکسیژن مورد نیاز قلب دچار مشکل شده وممکن است باعث احسا س درد وناراحتی درقفسه سینه گردد که آنژین
صدری نامیده می شود وبه دنبال آن ممکن است حمله یا سکته قلبی رخ دهد.

آنژیوگرافی :یک تست ویژه با استفاده از اشعه ایکس می باشد که جهت مشخص نمودن محل ومیزان انسدادسرخرگهای کرونری است در واقع روشی برای تعیین نوع درمان شماست که آیا شما نیاز به درمان  -1دارویی
-2بالون زدن وگذاشتن استنت یا فنر  -3جراحی بای پس نیاز دارید.
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آمادگی های قبل از آنژیوگرافی:
-1روز قبل آزمایشات الزم وعکس سینه از شما به عمل خواهد آمد.
-2ناحیه کشاله ران باکمک خدمات بخش تمیز وآماده می شود.
-3قد و وزن شما اندازه گیری می شود.
-4ازشب قبل یا صبح روز تست شما باید ناشتا باشید.
 -5درصورت داشتن دندان مصنوعی .عینک .ساعت و...باید خارج کنید.
-6لباس های خود را خارج کرده با کمک خدمات بخش لباس مخصوص می پوشید .
-7ممکن است نیم ساعت قبل از عمل داروی آرامبخش به شما داده شود وشما هوشیار خواهید بود.
-8قبل رفتن به کت لب مثانه خود را خالی کنید.
-9وقتی از کت لب خوانده می شوید به همراه پرستار خود توسط خدمات باویلچر منتقل می شوید .
در طول آنژیوگرافی شما بیدار خواهید بود .شما روی یک تخت سفت کنار یک دروبین وسایر تجهیزات دراز می کشید .پزشک منطقه ای را بر روی کشاله ران یا بازوی شما بیحس کرده ویک لوله (کاتتر) را داخل سرخرگ شماکرده وبه قلب شما هدایت می کند این کار مانند یه نمونه گیری درد دارد نه بیشتر.
داروی مخصوصی از طریق کاتتر (ماده حاجب) تزریق می شود تا سرخرگ ها در عکسبرداری دیده شوند . شاید از شما خواسته شود نفس خود را نگه داشته ویا سرفه کنید.-درصورت تمایل شما می توانید در طول عمل تصاویر را مشاهده کنید.

 با این عمل پزشک هرگونه مشکل در سرخرگ های شما را تشخیص می دهد.-نتیجه آنژیوگرافی به همراه سی دی به شما تحویل داده می شود.
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آنژیوپالستی :
مراحل اولیه مانند آنژیوگرافی است. درصورت مشاهده تنگی در رگ ها وانتخاب درمان آنژیوپالستی توسط پزشک بالونی که در نوک کاتترموجود است در محل تنگی چند بار پروخالی می شود تا پالک به دیواره رگ بچسبد ممکن است دراین موقع
شما احساس دردسینه داشته باشید.
استنت (فنر)موجود در انتهای کاتتر توسط بالون متسع شد ه وبه دیواره رگ چسبیده مسیر جریان خون را بازمی کند.

استنت:
یک وسیله کوچک مشبک فلزی بوده ودو نوع می باشد.
-2دارویی :در طی زمان دارو آزاد می کند وباعث کاهش
-1ساده  :فقط باعث باز شدن تنگی می شود
پالک می شودواز تنگی مجدد جلوگیری می کند
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آم وزش های بعد از عمل:
-1شما بعداز اتمام عمل به بخش خود یا سی سی یوطبق نظر پزشک منتقل می شوید.
-2تا یک ساعت بعداز خروج از اتاق عمل عالیم حیاتی شما (فشارخون) هر ربع ساعت کنترل می شود
-3محل عمل از نظر خونریزی توسط پرستار کنترل می شود .
-4یک کیسه شن در محل عمل در آنژیوگرافی بالفاصله ودر آنژیوپالستی بعداز خروج دسیله به مدت 6
ساعت جهت پیشگیری از خونریزی وهماتوم گذاشته می شوددر این مدت شما بی حرکت بوده وبه پشت
می خوابید .
-5تا دو ساعت چیزی نخورید.
 -6بعداز شروع رژیم از مایعات زیاد برای دفع ماده حاجب استفاده نمائید مگر اینکه منع مصرف داشته باشید
چون ماده حاجب برای کلیه ها مضر است.
-7به مدت  24ساعت از خم شدن .زور زدن ویا بلند کردن اشیاء سنگین خوداری کنید .

آموزش های خودمراقبتی بعداز ترخیص:
-1قبل از ترخیص داروهای خود را تهیه ونحوه استفاده را از پرستار خود سوال کنید
-2با دردست داشتن خالصه پرونده قبل خروج ازبیمارستان برای ویزیت بعدی اخذ نوبت نمائید
-3از حمام وان پرهیز کنید وفقط از دوش استفاده نمائید .از آب داغ یا سرد پرهیزکنید (آب ولرم)
-4درصورت بروز هریک از موار زیر سریعا با پزشک یا واحد آموزش تماس بگیرید ویا به اورژانس مراجعه
نمائید
احساس درد .فشار .تنگی نفس .یا سوزش در قفسه سینه .پشت .گردن.گلو.بازوها یا شانه هادرد شدید واحساس سردی ویا آبی شدن در پایی که کاتتر قرا ر داده شده بود.اشکال در ادرار کردن یا مشاهده خون در ادرارتب بیش از  37درجه سانتی گراد-5مصرف صحیح وبه موقع داروها وعدم تغییر در دوز آنها یا قطع دارو بدون مشورت با پزشک
-6اهمیت مصرف پالویکس (اسویکس یا زیلت) وآسپرین
 -7کاهش مصرف سیگار وترک آن
-8استفاده از رژیم غذایی کم نمک .کم چرب .کم حجم
مصرف زیاد سدیم که در نمک وجود دارد باعث فشارخون باال که فشار باال هم می تواند باعث افزایش خطربیماری قلبی  .سکته مغزی .کوری ومشکالت کلیوی شود(.می توانید به جای نمک از افزودنی های گیاهی مثل
سیر .پیاز .لیموویا فلفل استفاده نمائید)
مصرف چربی زیاد باعث افزایش خطر بیماریهای قلبی -عروقی می شود. مصرف غذا با حجم زیاد در یک وعده باعث افزایش کار وبار قلب شما ودر نتیجه شروع درد سینه می شود .از مصرف کنسروها و Fast foodها پرهیز نمائید.از غذاهای تازه ومیوه وسبزی بیشتر استفاده نمائید.از گوشت بدون چربی .ماهی یا مرغ استفاده کنید. -9وزن خود را متناسب نمائید.
-10استرس را ازخود دور نمائید.
-11چند هفته بعد می توانید فعالیت جنسی را شروع کنید(زمانی که قادر به باال رفتن از دوطبقه پله باشید)
-12درزمان تعیین شده جهت ویزیت های بعدی به هم راه مدارک قبلی مراجعه نمائید
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داروها:
-1پالویکس(اسویکس-زیلت):مهمترین داروی شما بعداز استنت گذاری( قرص  75میلی گرمی)
ضد پالکت بوده از چسبیدن پالکت ها وتشکیل لخته جلوگیری کرده وبه جریان خون کمک می کند که این
خاصیت بیمار را از حمله قلبی ومغزی حفظ می کند.
عوارض-1:گوارشی

-3خارش

-2خونریزی

مراقبت از خود هنگام مصرف پالویکس:
-1از ورزش ها وفعالیت هایی که تهاجمی بوده واحتمال صدمه به پوست شما وجود دارد پرهیز کنید .
-2اگر دجار خونریزی شدید محل را بیشتر فشار دهید چون خون شمابه دلیل مصرف پالویکس دیرتر بند می
آید.
-3هنگام رانندگی کمربند ایمنی را ببندید.
-4اگر دچار خونیزی غیرعادی شدید پزشک خود را در جریان بگذارید .
-5اگر به دندانپزشک یا جراح یا پزشک مراجعه می کنید برای پیشگیری از خونریزی در جراحی یا عوارض
برخی داروها پزشک را درجریان مصرف این دارو قرار دهید.
-6در صورت بروز هریک از عوارض دارو پزشک را در جریان بگذارید.

-2آسپرین:دومین داروی مهم شما ست (قرص  325-100-80میلی گرمی)
اثرش مثل پالویکس می باشد.

عوارض-1:گوارشی

-3اختالل شنوایی

-2وزوز گوش

مراقبت ازخود:
-1درصورت داشتن سابقه زخم معده یا اثنی عشر ویا خونریزی گوارشی به پزشک خود اطالع دهید .
-2همراه غذا مصرف کنید.
-3درصورت بروز عوارض با پزشک خود مشورت کنید .
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آنژین صدری وACS & MI
بیماری های قلبی وعروقی
تغذیه بدن توسط قلب انجام می گیرد .قلب بواسطه عروق خونی به تمام اعضای بدن خونرسانی میکند در نتیجه
اولین عضو تغذیه شونده خود قلب است  .اگر رگهای تغذیه کننده قلب دچار تنگی یا انسداد شوند بیماری های
قلبی – عروقی بوجود می آیند تنگی رگ باعث آنژین صدری وانسداد رگ باعث سکته قلبی می شود.
آنژین صدری :زمانی که خونرسانی به عضله قلب کمتراز میزان مورد نیاز آن است ودر نتیجه اکسیژن ومواد
غذایی کافی به عضله قلب نمی رسد احساس درد وناراحتی (سوزش -فشردگی -خنجری -سنگینی) در قفسه
سینه یا پشت وجناغ سینه احساس می شود .
این دردها گاهی به دست ها .گردن .پشت .ویا فک تحتانی انتشار می یابد وچند دقیقه طول می کشد وغالبا با
فعالیت یا هیجانات روحی که ضربان قلب وفشار خون افزایش می یابد وقلب به اکسیژن بیشتری نیاز دارد
بیشتر می شود.
درسکته قلبی جریان خون عضله قلب قطع شده وعالیم درد شدید وطوالنی .تهوع .استفراغ وعرق سرد ظاهر
می شود.
***درد درافراد دیابتی به دلیل کاهش حساسیت گیرنده های عصبی وسالمندان کاهش می یابد

علل تنگی عروق
علت اصلی تنگی عروق پدیده آترواسکلروز (تصلب شرائین) است .مهم ترین عوامل این پدیده:
-3فشار خون باال
-2چربی خون باال
-1استعمال دخانیات
-7تنش یا فشار عصبی(استرس)
-6چاقی
-5کم تحرکی
-4دیابت(مرض قند)

این عوامل توسط شما قابل کنترل می باشند
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دخانیات (سیگار)
افرادی که یک باردچار سکته قلبی شده اند عود مجدد بیماری در کسانی که سیگار را ترک نکرده اند دوبرابربیشتر است.
بهترین زمان برای ترک سیگار مدت بستری شما در بیمارستان است .مهمترین امر در ترک سیگار اظهار این که من قادر به انجام این کا هستم است که موجب تقویت نیرویدرونی شما برای ترک سیگار می شود.
خانواده خود را در جریان ترک خود قرار دهید تا شما را یاری نمایند .خود را با فعالیت های سرگرم کننده مورد عالقه مشغول کنید (.سینما،پیاده روی،دوچرخه سواری) تنقالت را جایگزین سیگار نمائید (آدامس بدون قند ،پسته ،تخمه بدون نمک)میوه وسبزیجات تازه وخام زیاد م صرف کنید.از تماس با افراد سیگار دوری کنید زیرا دود سیگار بسیار خطرناک است .اثر سیگار در آرام کردن شما بسیار موقتی است ومشکلی را حل نمیکند یاد خدا آرام بخش دلهاست (عبادت)-اگر به هیچ وجه قادر به ترک نیستید الاقل تبدیل به پیپ کنید ودود آن را استنشاق نکنید

چربی خون باال
*تغذیه سالم
مصرف چربی را کم کنید.چربی ها در بدن دونوعند:
-2چربی بد()LDL
-1چربی خوب() HDL
رژیم غذایی شما باید به گونه ای باشد که چربی بد را پائین آورده وچربی خوب افزایش یابد
*روغن حیوانی  ،جامد،دنبه ،چربی همراه گوشت،پوست مرغ،کره حیوانی وگیاهی ،شیر وماست پرچرب،پنیر
محلی یا خامه ای ،سوسیس وکالباس ،خامه شرینی وغذاهای سرخ کرده و ...باعث افزایش چربی بد می شوند
ودر نتیجه باعث تنگی عروق
*از روغن مایع (ذرت،سویا،زیتون و)...استفاده نمائید
*غذاها را آب پز ،بخارپز یا کبابی کنید.
*از گوشت قرمز کمتر واز گوشت سفید( ماهی ومرغ)بیشتر استفاده کنید.
*مصرف آجیل مثل گردو(2عدد روزانه) یا بادام زمینی بدون نمک( 10-8عدد ) در افزایش چربی خوب موثرند
*از مصرف کنسروها پرهیز کنید زیرا پرنمک وپرچرب است.
*ازمواد غذایی فیبردار مثل نان سبوس دار(سنگک،بربری،تافتون) ،غالت وحبوبات ومیوه هاوسبزی ها
استفاده نمائید
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*مواد غذایی حاوی ویتامین ث مثل(مرکبات،گوجه فرنگی،فلفل دلمه،توت فرنگی و )...که در حفظ سالمت دیواره
عروق نقش مهم دارند استفاده کنید.
*درهنگام پخت غذا نمک کمترو به جای آن از (فلفل،زردچوبه ،سیر ،پیاز،دارچین ،سماق وزیره ) استفاده
کنیدو نمک سر سفره نگذارید.
*از مصرف غذاهای تند وکافئین دار مثل قهوه وچای پررنگ پرهیز کنید .
*یبوست عارضه مهم بی تحرکی و داروهای شماست که منجر به زور زدن (مانور والسالوا) ودرنتیجه فشار بر
قلب وافزایش کار قلب می شود که باید از این عارضه با استفاده از مواد غذایی فیبردار ومصرف روزانه 8-6
لیوان آب یا مصرف شیر یا آب سرد به صورت ناشتا پیشگیری نمائید
*ورزش درافزایش چربی خوب موثر است

فشارخون باال
همه ما فشار خون داریم که برای به جریان افتادن خون در رگها الزم است .فشار خون طبیعی  12/8است.
علت افزایش فشار خون تنگی عروق است که خود فشارخون این تنگی را تشدید می کند .
فشار خون باال باعث صدمه به دیواره عروق وبه دنبال آن چربی رسوب کرده وباعث تنگی بیشتر می شود .
این تنگی در عروق قلب باعث سکته قلبی ودرعروق مغز باعث سکته مغزی می شود .
چگونه با فشارخون باال مقابله کنیم:
-1کنترل دوره ای فشارخون در مردان باالی  45سال و زنان باالی  40سال
-2داشتن وزن متناسب با افزایش فعالیت بدنی ونرمش و ورزش مناسب وتغییر در رژیم غذایی
-3سیگار باعث افزایش فشار خون می شود.
-4دوری از فشار عصبی واسترس ،ناراحتی ودلهره
-5پرهیز از غذاهای پرنمک وپرچرب ،کنسروها،کافئین
 -6مصرف بیشتر ازمیوه هاو سبزیجات تازه ومحدود کردن مصرف گوشت قرمز
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دیابت
دیابت باعث سخت شدن رگ ها (آترواسکلروز )می شود ،وقتی کلسترول خون بسیار زیاد می
شود این اتفاق می افتد.
وجود قند خون باال سبب چسبندگی کلسترول بد وتجمع آن در دیواره رگ ها میشود  ،در نتیجه
آترواسکلروز وتنگی عروق اتفاق می افتد
لذا بیماران دیابتی باید مراقب افزایش کلسترول خود باشندو از داروهای آنتی لیپید طبق تجویز
پزشک استفاده نمایند
میزان طبیعی :
<150تری گلیسیرید
درخانم ها HDL>55
 LDL<100درآقایان HDL>45
در فرد سالم 70 <FBS<110دوساعت بعدازغذا BS<120
بعداز وعده غذاییBS< 140
*در فرد دیابتی  70 <FBS< 130دوساعت بعداز غذا BS< 140
بعداز وعده غذایی BS<180

آموزش خودمراقبتی به بیمار دیابتی
-1مراجعه منظم به پزشک معالج
-2انجام مرتب دستورات دارویی ورژیم غذایی وفعالیت توصیه شده
-3کارت یا دستبند شناسایی مربوط به بیماری را همراه داشته باشید
-4چند حبه قند یا شکالت به همراه داشته باشید
-5اگر داروی خوراکی استفاده می کنید طبق دستور مصرف کنید
-6اگر انسولین تزریق می کنید در صورت بروز عالیمی مثل بی اشتهایی،تهوع،استفراغ
اسهال ،تنفس تند وعمیق واحساس تغییردر حالت هوشیاری جهت جلوگیری ازافزایش قند
وتنظیم انسولین سریعا به پزشک مراجعه کنید
 -7عالیم کاهش قند خون را بشناسید (احساس گرسنگی وضعف عمومی ،تپش قلب،تعرق
بیش از حدوبی حسی اندامها) در صورت بروز چند حبه قند یا کمی آبمیوه بخورید وبعداز
بهبود عالیم یک میان وعده(میوه یا بیسگویتو)...
-8عالیم افزایش قند خون را بشناسید(تشنگی شدید،ادراربیش ازحد،تاری دید وخشکی
وبرافروختگی صورت)وسریعا به پزشک یا اورژانس مراجعه نمائید چون باعث ازدست
دادن زیاد مایعات بدن وکاهش هوشیاری ودر نهایت کوما می شود
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-9ورزش (پیاده روی) در درمان دیابت نقش مهمی دارد قبل از ورزش قند خون راچک
کنید(نباید کمتراز  100وبیشتراز 250باشد) ویک وعده غذایی کوچک میل کنید بعد ورزش
پاهای خود را با آب ولرم بشوئید وخشک نمائید

-10دیابت باعث ازبین رفتن حس درد ونارسایی گردش خون در اندامها شده وسیستم ایمنی
را کاهش می دهد وباعث خشکی وترک پا وخم شدن می شود
 -11انجام معاینات چشم وآزمایش ادرار حداقل یک بار در سال برای شما ضروری است
 -12تنظیم قند خون به طور دقیق ،عوارض دیابت را به میزان زیادی کاهش می دهد

نمایش محل های تزریق انسولین

نمایش چک قند خون

15

روش تزریق انسولین
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کم تحرکی
در روزهای اول بعد از ترخیص شما طبق نظر پزشک به استراحت نیاز دارید به غیر موارد ضروری نباید
تحرک داشته باشید وازخستگی ومالقات های مکرر باید پرهیز نمائید
به تدریج بعداز پایان دوره استراحت داخل اتاق یا حیاط منزل راه بروید وهر روز به زمان آن اضافه نمائید اگر
احساس ناراحتی کردید روند افزایش را آهسته تر نمائید
باال رفتن از پله ودویدن آهسته را می توانید شروع کنید
*شروع ورزش با مالیمت(از 5دقیقه) ،زیاد کردن تدریجی شدت ورزش وانجام منظم حداقل سه بار درهفته وهر
بار  30دقیقه درحفظ سالمتی موثر است
*بهترین نوع ورزش برای شما پیاده روی ،دویدن،راه رفتن دراستخر،شنا ودوچرخه سواری است
*20دقیقه قبل ازغذا ویکساعت بعد از غذا ورزش کنید
*درصورت درد سینه ورزش را قطع کنید قرص زیر زبانی به همراه داشته باشید
*از هوای خیلی سرد وخیلی گرم پرهیز نمائید

------------
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چاقی
اگر شما چاق هستید باید وزن خود را کاهش دهید به روش های:
-1داشتن یک رژیم غذایی مناسب (بدون حذف وعده غذایی) روزانه سه وعده غذایی خود را مصرف کنید ،
شام خود را در ابتدای شب(غروب) وغذاهای غیر محرک وبا حجم کم وسبک بخورید.
 -2فعالیت م ناسب
*کاهش وزن هفته ای نیم تا یک کیلو مناسب است

فرمول محاسبه وزن مناسب :مجذور قد *BMIمطلوب= وزن مناسب
مجذور قد  /وزن =BMI

گزٍُ سٌی(سال)

BMIهطلَب

17-19

21

19-24

22

24-34

23

34-44

24

44-54

25

54-64

26

<64

27
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استرس
چگونه با استرس مقابله کنیم
-1عبادت یک نوع مبارزه با استرس است اال بذکر...تطمئن القلوب(با یاد خدا دلها آرام می گیرد)
 -2مسائلی که باعث استرس شما می شوند سعی کنید در صورت مواجه شدن برخوردعادی وبا آرامش داشته
باشید
-3مطمئن باشید که حرص خوردن نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه باعث آزار شما می شود.
-4در هنگام عصبانیت سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده ونفس عمیق بکشید .
-5ورزش فکر شما از مسائل استرس زا دور می کند .
-6کارهای خود را الویت بندی کرده ویکی یکی انجام دهید .
-7موقع غذا خوردن به مشکالت فکر نکنید وآهسته بخوریدکه طعم غذا را احساس کنید.
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نارسایی احتقانی قلبCHF
نارسایی قلب به معنای کاهش توانایی قلب در پمپ کردن خون است .
احتقان(تجمع مایع دربدن به علت کاهش توانایی پمپاژ قلب )
نارسایی قلب چپ باعث تجمع مایع در ریه ها ودر نتیجه تنگی نفس می شود .
نرسایی قلب راست باعث تجمع مایع در پاها وشکم وتورم ورید های گردن میشود که به دنبال نارسایی قلب
چپ ایجاد می شود.
این بیماری درمان قطعی ندارد

عالیم بیماری:
-1تنگی نفس

کالس  Iتنگی نفس با فعالیت سنگین
کالس  IIتنگی نفس با فعالیت عادی
کالس  IIIتنگی نفس در حالت خواب واستراحت

کالس  IVتنگی نفس شدید(ادم ریه)
 -2خستگی وضعف
-3تورم پاها وشکم و وریدهای گردن
 -4سرفه وخس خس سینه بدون علت ممکن است همراه با خلط باشد
 -5بی اشتهایی وتهوع
-6کاهش تمرکز وهوشیاری
-7بی نظمی ضربان قلب مثل تاکی کاردی
-8ممکن است با سرماخوردگی اشتباه شود
-9افزایش وزن به دلیل تجمع مایعات
-10رنگ پریدگی یا کبودی پوست

علل بیماری:
-1به دنبال حمالت قلبی (که باعث آسیب عضله قلب شده است)
-2پرفشاری خون
-3تنگی یا انسداد شریانهای قلب
-4نارسایی در عملکرد دریچه های قلب (پس زدن خون)
-5ناهنجاری های مادرزادی
-6آریتمی های قلب
-7پرکاری تیروئید
-8میوکاردیت (عفونت )که باعث ورم عضله قلب می شود
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ریسک فاکتورها:
-2پرفشاری خون
-1کم خونی
-6مصرف زیادچربی  ،نمک والکل
-10بی تحرکی
-9سیگار

-4دیابت
-3آریتمی
-7بیماریهای کلیه
-11چاقی

-5عفونت ها
-8بارداری

آموزش های بعدازترخیص
-1داروهای تجویز شده راتهیه نموده واز پرستار خود نحوه استفاده را سوال نمائید
-2قبل از خروج ازبیمارستان با برگه خالصه پرونده به درمانگاه مراجعه نموده وبرای ویزیت بعدی خود اخذ
نوبت نمائید
 -3ویزیت دوره ای را فراموش نکنید وقبل اتمام داروها وقت بگیرید
-4در صورت بروز عالیم زیرسریعا به اورژانس مراجعه نمائید
تنگی نفس در حالت خواب واستراحت افزایش ضربان قلب یا احساس طپش قلب وبی نظمی که سبب سرگیجه وسبکی سر شودسرفه همراه با خلط کف آلود یا صورتیکاهش یا افزایش وزن بیش از  2کیلوگرم در هفتهکاهش میزان ادرار روزانهتورم در دست وپا وزانو یا شکم-5تغذیه مناسب
محدویت مایعات ونمک( برای پیشگیری از تجمع سدیم وجذب مایع اضافی) که سبب افزایش کار قلب میشودپرهیز از  FAST FOODها،نوشابه ها،دوغ وآبمیوه های صنعتی وحذف نمکدان از سفرهمصرف آبمیوه طبیعی وادویه های گیاهی بدون نمک-6فعالیت عادی در حد تحمل و افزایش تدریجی آن
پیاده روی روزانه از  5دقیقه تا  30دقیقهپرهیز از هوای خیلی سرد وگرم وآلودهاستحمام کوتاه با استفاده از یک چهارپایه با آب ولرمفعالیت جنسی دوساعت بعداز غذا وکارسنگیندرصورت امکان توزین روزانه واندازه گیری مایعات دریافتی وادرار در  24ساعت از ایجاد تورم وتنگی نفسپیشگیری می کند(مصرف حداکثر دولیوان مایع بیشتر از مایع دفع شده)

داروها:
-1دیژیتال

-2بتابلوکر

-4دیورتیک

ACE-3
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ICD & PPM (DEVICE) & EPS
پیس میکر (باتری):دستگاه کوچکی به همراه یک جفت سیم است که دستگاه درناحیه زیر کتف زیر پوست شما
تعبیه می شود وسیم ها به قلب هدایت می شوند
-2نوع دوم شوک دهنده در آریتمی ها استفاده می شود
-1یک نوع آن فقط ضربان ساز است

عمر باتری  12-4سال است

آموزش های قبل از عمل
-1هرگونه داروی آنتی کوآگوالنت (آسپرین،اسویکس یا وارفارین و)...طبق نظر پزشک قطع می شود
مگردر موارد استثناء
-2از شب قبل از عمل باید ناشتا باشید.
-3از هر دو دست شما رگ تعبیه می شود.
-4آزمایشات الزم وعکس سینه روز قبل گرفته میشود.
-5برای پیشگیری از عفونت صبح روز عمل آنتی بیوتیک تزریق می شود .
-6لباس مخصوص پوشیده،دندان مصنوعی ساعت و ...خارج شود.
-7مثانه خالی شود.
-8به همراه پرستار خود توسط خدمات بخش با ویلچر به کت لب منتقل می شوید.
-9این عمل با بی حسی انجام می شود.
-10با یک برش کوچک  4-3سانتی تعبیه شده وبخیه وپانسمان انجام شده ویک کیسه شن روی آن قرا ر
می گیرد.
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آموزش های بعد از عمل
بعد اتمام شما به بخش سی سی یو منتقل می شوید.تحت مانیتورینگ قلبی قرار میگیرید تا  24ساعت دست خود را بی حرکت نگه داریدکیسه شن طبق دستور پزشک از  8ساعت تا فردا صبح روی محل جهت پیشگیری از خونریزی وهماتومباقی می ماند
صبح روز بعداز عمل عکس سینه ونوار قلب اخذ می شود یک روز بعد از عمل به بخش عادی منتقل می شوید.وروز بعد در صورت عدم وجود مشکل ترخیص میشوید.

آموزش های خود مراقبتی بعد از ترخیص
-1قبل از ترخیص داروهای خود را تهیه ونحوه استفاده آن را از پرستار خود سوال نمائید .
-2قبل از ترک بیمارستان جهت ویزیت بعدی طبق نظر پزشک با در دست داشتن خالصه پرونده اخذ
نوبت نمائید
-3از خارش ودستکاری محل عمل پرهیز نمائید،تورم ،خونریزی ویا خروج ترشح را اطالع دهید .
-4از دوش حمام طبق نظرپزشک استفاده کنید .
-5تادوهفته از حرکات ناگهانی شدید وباال بردن دست ازشانه وبلند کردن اشیاء سنگین پرهیز کنید
-6رانندگی تا کشیدن بخیه ها وترمیم زخم وتا اجازه پزشک ممنوع است
 -7در فواصل منظم طبق نظر پزشک جهت کنترل عملکرد دستگاه مراجعه نمائید .
-7از نزدیک شدن به موتورهای بسیار بزرگ وروشن ،ایستگاه برق فشارقوی،آهن رباهای بسیار
بزرگ ،ایستگاه رادیویی پرهیز نمائید.
-8درصورت نیاز به  MRIورادیو تراپی(اشعه درمانی ) پزشک خود را مطلع کنید (موجب اختالل در
عملکرد دستگاه می شود)  CT SCANورادیولوژی موردی ندارد.
-9پیس میکر باعث فعال شدن دستگاه های ردیاب وضد سرقت در فرودگاه می شود (کارت شناسایی داشته
باشید) وسریع عبور کنید ،ردیاب دستی نیز موجب اختالل در عملکرد دستگاه می شود .
-10استفاده از را دیو،تلویزیون،ویدئو،ریش تراش برقی ،مته برقی،درب های اتوماتیک واز این قبیل
تداخل ندارند.
-11کنترل نبض را یاد بگیرید وروزانه دریک دقیقه چک کرده در صورت کمتر از  60به پزشک خود
اطالع دهید
-12بعداز 6هفته فعالیت جنسی آزاد است .
-13اگر بیماری دیگری نداریدرعایت رژیم خاصی الزم نیست
 -14با بروز عالیم سرگیجه،سنکوپ ،تنگی نفس شدیدویا وقوع شوک به صورت برق گرفتگی به
اورژانس مراجعه نمائید.
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مطالعه الکتروفیزیولوژی EPS
کاتتر مخصوص ابلیشن از کشاله ران عبور و وارد قلب می شود ونزدیک راه الکتریکی غیر طبیعی که
آریتمی ایجاد می کند قرارمی گیرد ونوک کاتتر با امواج رادیویی گرم شده وناحیه بسیار کوچکی ازقلب را
که حاوی راه غیر طبیعی است تخریب میکند که دیگر نتواند ایجاد آریتمی کند

این عمل دربیمارانی که بی نظمی واختالل در ضربان قلب دارند انجام می شود.
آموزش قبل از عمل
-1درمورد دارهای مصرفی خود با پزشک مشورت کنید .
-2ازشب قبل از عمل باید ناشتا باشید(.با کمی آب می توانید داروهای خود رابخورید)
-3با کمک خدمات بخش کشاله ران ها شیو وتمیز کنید.
 -4لباس مخصوص پوشیده  ،دندان مصنوعی وساعت و...خارج شود.
-5به همراه پرستار خود توسط خدمات بخش با ویلچر به کت لب منتقل می شوید.
-6این عمل بابی حسی انجام می شود ولی ممکن است جهت آرامش شما آرامبخش داده شود.

آموزش بعد از عمل
-1بعداتمام محل عمل 10تا 20دقیقه فشار داده می شود.
-2بعدازعمل شما به بخش خود یا سی سی یو منتقل می شوید.
 -3تا دوساعت چیزی نخورید و 6-4از تخت خارج نشوید.
-4عالیم حیاتی ومحل عمل از نظر خونریزی توسط پرستار کنترل می شود .
-5روز بعد پس از ویزیت پزشک در صورت عدم وجود مشکل مرخص خواهید شد.

آموزش خود مراقبتی بعد از ترخیص
-1قبل از ترخیص داروهای خودرا تهیه نموده نحوه مصرف را از پرستار خود سوال کنید .
-2درصورتی که راه طوالنی باید طی کنید خودتان رانندگی نکنید وگاهی پیاده شده راه بروید .
-3درمنزل به فعالیت عادی ادامه دهید واز استراحت زیادپرهیز کنید(.برای پیشگیری از ایجادلخته)
-4استحمام موردی ندارد از خم کردن پا پرهیز کنید.
-5در صورت بروز درد ،تورم در ناحیه کشاله ران یا درد پیشرونده شکم،وضعف وبی حالی به
اورژانش مراجعه نمائید.
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آموزش داروی وارفارین
دارویی است که با تاثیر برروی بعضی فاکتورهای انعقادی درکبد ،زمان انعقاد ولخته شدن خون را افزایش
می دهد به شکل قرص گرد صورتی  5میلی گرمی داخل ظرف نمونه زیرین است.

موارد استفاده:
-1بیمارانی که تعویض دریچه ازنوع فلزی دارند جهت جلوگیری از ایجاد لخته خون مصرف می کنند(دریچه
ازنوع خوکی یا انسانی نیاز به وارفارین ندارد مگر بی نظمی ریتم داشته باشد )
-2پیشگیری ودرمان لخته داخل وریدی ،آمبولی ریوی ودربرخی بی نظمی های ضربانات قلبی
*تاثیر این دارو با آزمایش  PT & INRتعیین می شود
میزان طبیعی  1= INRو 12 -13=PT
در مصرف کنندگان وارفارین  2-3/5= INRو ( 18-25 =PTبسته به علت مصرف وارفارین)تنظیم می شود
*تازمانی که شما بستری باشید این آزمایش روزانه چک می شود
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آموزش خودمراقبتی
-1قبل از ترخیص داروی خود را تهیه ونحوه مصرف آن را از پرستار خود سوال نمائید
-2قبل از خروج ازبیمارستان با در دست داشتن برگه خالصه پرونده جهت ویزیت بعدی ازدرمانگاه خود اخذ
نوبت نمائید
-3یک روز،دوروز ،سپس یک هفته وبعد دو هفته پس از ترخیص این آزمایش را انجام دهید
-4در صورت کنترل آن ومشخص شدن دوز مصرف وارفارین هر20روز تایک ماه چک می شود
-5پس از هربار آزمایش جواب به اطالع پزشک برسد
-6عالیم هشدار دهنده افزایش  PT & INRبه اطالع پزشک برسد که شامل:
 خونریزی زیرجلدی مدفوع سیاه رنگخونریزی ازلثه موقع مسواک مشاهده خون درادراردرد با تورم شکمکبودی بی دلیل پوستسردرد شدید مداومسرفه باخلط خونییبوست شدیداستفراغ خونیسرگیجهدردخونریزی شدید وغیرطبیعی قاعدگیسفتی یاتورم مفاصل*درصورت مصرف قرص آهن رنگ سیاه مدفوع طبیعی است
-7مواد غذایی که باعث افزایش  PT & INRمی شود مصرف آنها باید تعدیل شود
جگر -چای سبز -کلم بروکلی -شلغم -نخودفرنگی -سویا -روغن سویا -الکل -بستنی مواد غذایی حاوی ویتامین (Kاسفناج -جعفری -تمشک -ماهی -روغن ماهی -سبزیجات مخصوصا با برگ سبزتیره -پیاز)
مواد غذایی حاوی ویتامین (Cانواع مرکبات،گوجه فرنگی و)...
-8مصرف هر داروی دیگر برای پیشگیری از تداخل با مشورت پزشک باشد
 -9در صورت نیاز به اعمال جر احی یا دندانپزشکی به جراح اطالع دهید وقطع یا ادامه آن را از پزشک قلب
خود سوال نمائید
-10دوز دارو را خودسرانه تغییر ندهید ،دوز مصرفی خود را به دیگران توصیه نکنید
-11درساعت معین از روز (بهتراست عصرباشد) مصرف کنید
-12درظرف خود دارو ودور از نور  ،رطوبت وگرما نگه دارید
-13مصرف با معده خالی جذب آن را بهتر می کند
-14از مسواک نرم استفاده کنید( با آب گرم نرم کنید)
-15هر  6ماه یک بار آزمایش ادرار ومدفوع بدهید
-16خانمها درسن بارداری قبل از تصمیم به هر عمل تهاجمی باپزشک مشورت نمایند
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فیبریالسیون دهلیز )(AF
دراین عارضه یک پیام الکتریکی ناشی از گره سینوسی – دهلیزی با عبور از دهلیزها تسریع می شود وموجب
لرزیدن حفرات فوقانی قلب (دهلیزها) وانقباض سریع ونامنظم با سرعت 400تا 600ضربه در دقیقه می شود
این عارضه معموال با افزایش فشارخون ،بیماریهای شریان کرونر ،دریچه میترال،پریکارد،ریوی،
کاردیومیوپاتی و غده تیروئید ارتباط دارد دراین حالت ابتدا کاهش دادن ضربان قلب وسپس یافتن علت ودرمان
آن اهمیت دارد
عالیم با تپش قلب که از چند ثانیه تا چند روز طول می کشد ظاهر می شود
وقتی  AFپایدار است درمان برکاهش ضربان قلب وپیشگیری از ایجاد لخته تمرکز می کند
چون به دلیل اختالل در پمپاژ خون باعث لخته شدن دردهلیزها شده ودرصورت حرکت لخته وانتقال به سرخرگ
کوچکتر در مغز شود موجب سکته مغزی می شود
درمان :وارفارین EPS ،
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بیماری های دریچه ای قلب
قلب  4دریچه دارد :
-1دریچه دولتی میترال  -2دریچه سه لتی تریکوسپید که کنترل جریان خون ورودی به درون بطن ها را
به عهده دارند.
که کنترل جریان خون خروجی به خارج از قلب را
-3دریچه سه لتی ریوی  -4دریچه سه لتی آئورت
به عهده دارند.
تنگی دریچه ها موجب کاهش خروج خون از قلب می شود
نارسایی دریچه ها موجب پس زدن مجدد خون پمپ شده می شود
عالیم شایع
درموارد خفیف تا متوسط اغلب بدون عالمت بوده ودر اکوکاردیوگرافی تشخیص داده می شود
درموارد متوسط تا شدید :
-1تغییرات فشار خون -2خستگی زودرس وضعف وبی حالی -3تنگی نفس فعالیتی یا در حالت
درازکش که فرد را از خواب بیدار می کند
-6آریتمی ها یا سنکوپ
-5دردقفسه سینه
-4ادم ریه
علل
 -2تب روماتیسمی در اثر عدم درمان مناسب وبه موقع یک گلودرد چرکی ساده
-1نقایص مادرزادی
-3اسکلروز(کلسیفیه شدن لیف لت های دریچه)
-4عارضه فشار خون باالی مزمن درمان نشده
-5آندوکاردیت عفونی (عفونت دریچه)
درمان
-2استفاده از بالون جهت رفع تنگی دریچه
-1درمان دارویی
-3جراحی(ترمیم یا تعویض دریچه)
انواع دریچه مصنوعی
-1فلزی :عمر باال دارند ولی باید داروی ضد انعقاد مصرف کنند واز آندوکاردیت عفونی توسط آنتی
بیوتیک ها قبل از اعمال جراحی یا دندانپزشکی پیشگیری کنند .
-2بافت حیوانی :فقط 3تا 6ماه نیاز به مصرف ضد انعقاد دارند.
-3بافت انسانی :که در موارد خاص مثل بیماریهای مادرزادی یا آندوکاردیت دریچه ای کاربرد دارند
وبیمارانی امکان مصرف ضدانعقاد ندارند.
****برای آموزش های خود مراقبتی به داروی وارفارین وخود مواقبتی عمل بای پس( ص5و)25رجوع
شود
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بیماری های مادرزادی قلبی
تترالوژی فالوت
دراین بیماری :
-1سوراخ بین دوبطن وجود دارد
-2تنگی دریچه ریوی
-3بزرگی بطن راست
-4قرار گرفتن آئورت در محل غیرطبیعی
وجود دارد
عالیم بیماری در شیرخوار
-4اختالل در وزن گیری
-3خستگی زودرس
 -2تنگی نفس
-1کبودی
ودر کودکان
 -3طپش قلب
 -2درد قفسه سینه
-1تنگی نفس هنگام فعالیت
-4تعریق فراوان
البته تعداد زیاد ی از کودکان هیچ عالمتی ندارندوموقع مراجعه به پزشک به دالیل دیگر مثل سرماخوردگی در
معاینه قلب تشخیص داده می شوند
بیماریهای مادرزادی قلب از آنجاکه بطور کامل قابل درمان است تشخیص به موقع بسیار اهمیت دارد
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آموزش خود مراقبتی بعداز عمل جراحی
-1داروهای تجویز شده را به نحو صحیح مصرف کرده وبدون اجازه پزشک تغییر یا قطع نکنید
-1پرهیز از ورزش وخستگی زیاد
-2مصرف مقدار کافی آب
-3پیشگیری از ابتال به سرما خوردگی وسایر بیماریها
-4معاینات مکرر ماهیانه توسط پزشک قلب اطفال
-5استفاده از آنتی بیوتیک زیر نظر پزشک درصورت نیاز به اعمال جراحی سرپایی ودندانپزشکی قبل از عمل
-6انجام فعالیت های روزانه منعی ندارد
-7رعایت بهداشت دهان ودندان ومعاینات دوره ای دندان روش عالی برای پیشگیری از عفونت است
-8درمورد فعالیت های وورزش های شدید درصورت نیاز از پزشک مشورت بگیرید
-9دربزرگسالی مشاغلی که فرد را در معرض خطر قرار دهد نمی تواند داشته باشد(پرواز)
-10برای شروع باداری وزایمان با پزشک قلب مشورت کنید
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جدول اطالعات وآموزش داروها
ردیف
1

نام دارو

شکل
دارو

اثر درمانی

آسپزیي

100-80

ظدالتْاب

325

ظد درد

500
2

اسَیکس،پالٍیکس،سیلت

75

ٍارفاریي

5

ًیتزٍگلیسیزیي

ظد تجوغ
پالکت

نکاتآموزشی
تِ دلیل احتوال تزٍس ػَارض گَاضی تؼد اس غذا ٍتا یک لیَاىضیز یا آتویَُ هصزف ضَد
 در صَرت هطاّدُ خَى در ادرار یا هدفَع یا خًَزیشی لثِ تِپشضک اطالع دّید( در آسن ٍسخن گَارش هٌغ هصزف دارد)

ظد تجوغ

هصزف ایي دارٍ تزای ضوا حیاتی است

پالکت-

-در صَرت تزٍس ّز گًَِ خًَزیشی تَجِ کزدُ

رلیك کٌٌدُ

ٍتِ پشضک هزاجؼِ ًوائید

خَى
3

ظد اًؼماد
خَى

در صَرت تزٍس خًَزیشی هزاجؼِ کٌیدآسهایص PT & INRرا طثك دستَر پشضک چک کٌید
-در ساػت هؼیي هصزف کٌید

4

سیزستاى

ظد درد للثی

-ػَارض:سزدرد،افت فطارخَى ،سزگیجِ ٍسیاّی چطن

2/6

گطاد کٌٌدُ

-آهَسش سهاى ٍفاصلِ هصزف

6/4

ػزٍق

-تاریخ هصزف ضکل سیزستاًی  6-5هاُ است

(کاّص فطار

سَسش سیز ستاى ًطاًِ تاسگی لزظ استدرصَرت درد لفسِ سیٌِ در حالت ًطستِ یا خَاتیدُ سیزستاًیاستفادُ کٌید
سِ تار تافاصلِ 5دلیمِ هی تَاًید سیزستاًی استفادُ کٌید-درصَرت درد تیص اس  15دلیمِ تِ اٍرصاًس هزاجؼِ کٌید

5

6

ایشٍسَرتاید

40-10

هتَپزٍلَل(هتَرال)

50

کارٍدیلَل

6/25

کاٌّدُ

12/5

ظزتاى للة

ٌ
کاّيدُ

ضثیِ ًیتزٍ
-تاػث کاّص کارللة ٍدرد هیطَد

ظزتاى للة

-تْتزاست تا غذا هصزف ضَد تا جذب تیطتزی داضتِ تاضد

ٍفطار خَى

لثل اسهصزف فطار ًٍثط را چک ٍکاّص فطار سیز ًٍ 100ثطکوتز اس60را اطالدّید
خَدسزاًِ لطغ ًکٌیدچَى اهکاى تزٍس درد ٍحولِ للة ٍجَد دارد-ػَارض:کاّص فطار خَى ًٍثط،خستگی،ظؼف ػعالًی

7

ٍفطار خَى

ضثیِ هتَرالدر تیواراى تا  EF%پائیي تجَیش هیطَد

ردیف

نام دارو

شکل
دارو

اثر درمانی

نکاتآموزشی

8

کاپتَپزیل

25-50

کاٌّدُ فطار

-ػَارض:کاّص فطارخَى -سزفِ خطک 0کیجی ٍافت فطارخَى

9

لَسارتاى

25

کاٌّدُ

50

فطارخَى تا

-دارٍ تْتز است صثح استفادُ ضَد

گطاد کزدى

-لثل اس هصزف فطار را چک کزدُ سیز  100اطالع دّید

ػزٍق

ً-اگْاًی تلٌد ًطَید اٍل ًطستِ سپس تلٌد ضَید

10

لیشیٌَپزیل

5-10

11

ّیدرٍکلزتیاسید

50

12

فَرسهاید

40

خَى
تاخاصیت
گطادکٌٌدگی
ػزٍق-
تمَیت ػعلِ
للة

ٍظؼیتی
اس تغییز ٍظؼیت ًاگْاًی خَدداری کٌیداس حالت خَاتیدُ تًِطستِ سپس ایستادُ
فطارخَى خَد را کٌتزل کٌید درصَرت کوتز اس 100هصزف ًکٌیدجْت تٌظین دٍس تِ پشضک هزاجؼِ کٌیدیک ساػت لثل اس غذا هصزف کٌید چَى غذا جذب دارٍ راکاّص هی دّد
-تا هصزف اٍلیي دٍس احساس سثکی سز هیکٌید کِ رفغ خَاّد ضد

-در صَرت اداهِ سزفِ ّای خطک پشضک را هطلغ کٌید

جلَگیزی اس

-ػَارض:کاّص فطار خَى ،سزدرد ،سزگیجِ

-دٍس دارٍ را تا ًظز پشضک تغییز دّید

جذب سدین
کاٌّدُ

-

فطارخَى،گ
ضاد کٌٌدُ
ػزٍق
ٍتمَیت
ػعلِ للة در
ًارسایی للة
هدر -کاٌّدُ
فطار خَى

تْتز است دارٍصثح ٍ تا ضیز یا غذا هصزف ضَداس غذاّا ی حاٍی پتاسین استفادُ کٌید-اس تغییز ٍظؼیت ًاگْاًی پزّیش کٌید

هدر-کاٌّدُ

-در فطارخَى تاال ٍیا ًارسایی للثی تجَیش هی ضَد

فطارخَى تا

-ػَارض :افت فطار خَى ٍپتاسین-جذب ٍدفغ خَد

هکاًیسن دفغ

راکٌتزل کٌید

هایغ ،کاّص

-چک فطار خَى،هصزف هَاد غذایی حاٍی پتاسین

حجن خَى

(هَس-هزکثات-کیَی -کطوص –گَجِ فزًگی)
-استغییز ٍظؼیت ًاگْاًی پزّیش کٌید

کاٌّدُ

13

سیلدًافیل

50

14

ّیدراالسیي

15

اسپیزًَالکتَى

25

16

آلَپَریٌَل

100

دفغ کٌٌدُ

200

اسیداٍریک

ردیف

نام دارو

شکل
دارو

اثر درمانی

17

آتَرٍاستاتیي

10-20

کاٌّدُ

40

چزتی خَى

18

سَتالَل

80

ظد آریتوی

19

آهیَدارى

200

ظد آریتوی

20

هگشیلیتیي

فطارخَى
ٍفطار ضزیاى

تِ ّوزاُ ًیتزات ّا ٍغذاّای چزب(کاّص جذب دارٍ) هصزفًکٌید
تزرسی ضثکیِ تِ صَرت دٍرّای السم است

ریَی

-50

کاٌّدُ فطار

تِ ّوزاُ غذا جذب دارٍ تْتز هی ضَد

10-25

خَى

-اس تغییز ٍظؼیت ًاگْاًی پزّیش کٌید

تاگطادکزدى
ػزٍق
هدر(ًگْدارًد
ُ پتاسین)

-کاّص هصزف پتاسین

-پیطگیزی اس ًمزس

نکاتآموزشی
-تْتز است ضة هصزف ضَد

ًحَّکٌتزل ًثط را تیاهَسیددر صَرت ظزتاى کوتز اس  60تا پشضک تواس تگیزیدلثل اس هصزف ًثط خَد را کٌتزل کٌیددر صَرت کوتز اس  60تِ پشضک اطالع دّید-جْت تٌظین دٍس تِ پشضک هزاجؼِ ًوائید

ظدآریتوی

21

کیٌیدیي

200

ظد آریتوی

22

دیگَکسیي

0/25

کٌتزل

-کٌتزل ًثط لثل اس هصزف دارٍ

ظزتاى للة

-دٍس دارٍ را درست هصزف کٌید

23

هتفَرهیي

500

24

گلی تٌکالهید

5

ًٍارسایی
للة

درصَرت هصزف سیاد هسوَهیت ایجاد هی کٌد ّزچِ سزیؼتز تِاٍرصاًص هزاجؼِ ًوائید

کاٌّدُ

ً-طاًِ ّای کاّص لٌد خَى را تداًید(ظؼف-تؼزیك-گیجی-

لٌدخَى

لزس ٍگزسٌگی)
تزای کاّص ػَارض گَارضی تاغذا هصزف کٌید-کارت ضٌاسایی ٍ چٌد حثِ لٌد تِ ّوزاُ داضتِ تاضید

کاٌّدُ
لٌدخَى

-کٌتزل لٌدخَى در طَل درهاى السم است

