
  جراحي باي پس كروناري چيست ؟

در اين روش از رگ هاي خوني جهـت         . جراحي باي پس سرخرگ كرونري يك نوع عمل جراحي قلب مي باشد             

در . سرخرگ كرونـاري قلبـي دچـار تنگـي و گرفتگـي اسـتفاده مـي شـود                   » باي پس «ميان بر زدن يا به اصطالح       

  .رگهاي دچار تنگي قبلي صورت مي گيرد  عالوه برشرايط جديد جريان خون از رگهاي خوني جديد 

  سرخرگ هاي قلبي چگونه دچار تنگي مي شوند؟ 

در طول زمان چربي ها ، كلسترول و ساير مواد ممكن است در ديواره سرخرگها رسوب كـرده  وپـالك تـشكيل                       

ا مـسدود  زماني كه پالك كنده مي شود و پس از آن لخته خون ايجاد مي گردد ، جريان خون به قلـب شـم          . شود  

شده و ممكن است منجر به احساس ناراحتي در قفسه سينه گردد، كه تحت عنوان آنژين صدري ناميـده شـده و        

  .ساالنه تعداد زيادي جراحي باي پس انجام مي شوند . ممكن است سبب حمله قلبي گردد 

  اين عمل جراحي چگونه صورت مي گيرد ؟

ز  را ا   براي پيونـد    پزشك شما رگ الزم    ممكن است  

  .پا،بازو و يا از قفسه سينه بردارد 

سرخرگ بزرگي كه از قلب     (يك سر آن به آئورت       

وصل شده و سر ديگر به سرخرگ كروناري در زير       ) مي آيد 

 .محل تنگي متصل مي شود 

 عـالوه بـر مـسير       پس از اين عمل، خون مـي توانـد         

 . از مسير جديد به قلب جريان يابد قبلي

 اهد بود ؟جراحي از نظر شما چگونه خو

  . ساعت به طول مي انجامد6 تا 3شما در طول عمل خواب خواهيد بود كه بين  

 . منتقل مي شويد (ICU) شما به بخش مراقبت هاي ويژه  براي چند روزپس از جراحي 



 . مي توانند به شكل كوتاه مدتي شما را مالقات كنند  خانواده شما(ICU)در بخش آي سي يو  

  ؟پس از جراحي چگونه است

  . بيدار مي شويد و ممكن است در ابتدا كمي احساس بهم ريختگي كنيد (ICU)شما در آي سي يو  

عدم آگاهي نـسبت بـه زمـان طبيعـي          .  شلوغ است و چراغ ها همواره روشن هستند          (ICU)آي سي يو     

 .است

جهت كمك به تنفس شما، لوله اي در دهان و گلوي شما قرار داده مي شود كه سبب ناراحتي شـما مـي                        

 .شود و با وجودآن نمي توانيد صحبت كنيد، اما پرستاران جهت ارتباط برقرار كردن به شما كمك مي كنند 

  ) .چند ساعت(ند لوله تنفسي تا زماني كه قادر شويد دوباره تنفس نماييد، در محل خود باقي مي ما 

 .ممكن است لوله ها و سيمهاي زيادي به شما متصل با شند  

  را ترك مي كنيد ،چه اتفاقي رخ ميدهد ؟(ICU)زماني كه شما آي سي يو 

  .شما به اتاق هاي معمولي بيمارستان منتقل مي شويد  

 .احساس درد مي كنيد  

 .ممكن است شما تعريق شبانه داشته باشيد  

 .ايي به شما داده شوند ممكن است داروه 

 .شما بايد عميقا نفس بكشيد و سرفه شديد داشته باشيد تا مايعات از ريه شما پاك شوند  

 .شما آغاز به حركت و قدم زدن در اطراف مي كنيد  

  .شما مي توانيد تغذيه معمولي داشته و هرروز بهبودي بيشتري خواهيد يافت

 من چگونه مي توانم بيشتر ياد بگيرم ؟

اگر مبتال به بيماري قلبي مي باشيد يا قبال دچار سكته مغزي شـده              . ا پزشك ، پرستار يا مشاور سالمتي خود مشورت كنيد           ب

ايجاد تغييرات در شـيوه زنـدگي آنهـا جهـت كـاهش ميـزان               . اي خانواده شما در معرض خطر باشند        ضايد، ممكن است اع   

  .خطر مهم است 



وشورهاي علمي جهت انتخاب زنـدگي سـالمتر و كـاهش ميـزان خطـر ، كنتـرل بيمـاري و                    شما مي توانيد از كتابچه ها و بر       

  .دانايي توانايي است بنابراين بيشتر بياموزيد و بيشتر زندگي كنيد.مراقبت از افراد مورد عالقه تان استفاده كنيد 

  آيا پرسش يا توضيحي از پزشك خود داريد ؟

  :براي مثال. القات بعدي خود با پزشكتان اختصاص دهيددقايقي را براي يادداشت سواالت خود در م

  چه زماني قفسه سينه من بهبود مي يابد ؟

   برگردم ؟خودم سر كار بهمن چه زماني مي توانم
  
  
  

                                            

  
  
  
 


