
  من چگونه مي توانم براي يك جراحي قلب آماده شوم ؟

داشتن اندكي نگراني و اضـطراب در فـردي    انجام مي دهند اما       برروي قلب   تعداد زيادي جراحي    روزانه پزشكان

آگاهي از آنچه قرار است براي شما رخ دهد، نگراني .  طبيعي است كه قرار است بر روي وي جراحي انجام شود، 

  . دهد شما را كاهش مي

   قبل از عمل جراحي من بايد چه كاري انجام دهم؟

پرسـنل پزشـكي برخـي تـستها را         . ممكن است شما عصر روز قبل از عمل در بيمارستان بستري شويد              

  .انجام مي دهند و توضيحاتي به شما مي دهند و شما را براي عمل  آماده مي كنند

شما را ويزيـت    . . . )  بيهوشي ، پرستاران و      جراح ، متخصص قلب ، متخصص     (تيم مراقبت هاي پزشكي      

ايـن فرصـت خـوبي بـراي پرسـيدن سـواالت و بيـان               . كرده و در مورد عمل جراحي براي شما توضيح مي دهند            

 .نگراني هايي مي باشد كه ممكن است شماآنهارا داشته باشيد 

ا عكـسبرداري از    ، يـ  )ECG يا   EKG(ممكن است برخي تست هاي رايج صورت گيرد، مانند نوار قلب             

  .قفسه سينه 

موهاي محل عمل تراشيده مي شوند تا پاك كردن پوست ساده تر شده و هنگام برداشتن بانداژها درد                   

 .سينه شما جهت كاهش ميزان خطر عفونت با صابون ضد باكتري شسته ميشود. كمتري احساس شود 

تزريـق احتمـالي خـون ، نمونـه         تكنسين ها براي تست هاي آزمايشگاهي و همچنين تطابق خون بـراي              

گرچه در روشهاي نوين جراحي ميزان از دست رفتن خون و دريافـت خـون بـسيار كـم                   . خون شما را مي گيرند      

 .بوده و احتماال بندرت صورت مي گيرد 

  

  

  



 در روز عمل جراحي چه چيزهايي رخ مي دهد ؟

 سـاير وسـايل شخـصي خـود را بـه      عينك ، دندان مصنوعي ، ساعت ، جواهرات ، لنز تماسـي ، لباسـها و       

  . اعضاي خانواده مي دهيد

 داروهـايي را دريافـت   ،آرامـش برخـورداري از شما در حدود يك ساعت قبل از عمل جراحي، به منظور            

 .مي كنيد 

ممكـن اسـت شـما آنقـدر        . همراهان شما را برروي يك تخت چرخ دار به اتاق عمل هدايت مـي كننـد                  

هوشيار باشيد كه بتوانيد فاصله بين تخت اتاق بيمارستان و تخت چرخدار را خودتان طي كنيد ،اما بخاطر داشـته                    

 .باشيد كه اين كار را نكنيد 

رنامـه ريـزي شـده اسـت، امـا گـاهي يـك وضـعيت                عمل قلبي اغلب سر وقت انجام مي شود و از قبل ب            

  .اورژانس ممكن است سبب تاخير آن شود

 در اتاق عمل چه اتفاقي رخ مي دهد ؟

متخصص بيهوشي جهت ايجاد خواب عميق، عدم احساس درد و عدم بخاطر آوردن عمـل جراحـي، بـه                    

  .شما بيهوشي مي دهد 

 .ي به پيچيدگي عمل دارد طول عمل بستگ.  ساعت به طول مي كشد 5 تا 3عمل قلبي  

دوستان و اعضاي خانواده شمادر اتاق انتظار مي مانند تـا جـراح بـه حـضور آنهـا بيايـد و اطالعـات الزم                          

 .مربوط به عمل را به آنها بدهد

 يا اتـاق ريكـاوري      (ICU)پس از عمل براي برگشت به حالت طبيعي ، شما به بخش مراقبت هاي ويژه                 

 .منتقل مي شويد 

  

  

 



 ونه مي توانم بيشتر ياد بگيرم ؟من چگ

اگر مبتال به بيماري قلبي مي باشيد يا قـبال دچـار سـكته              . با پزشك ، پرستار يا مشاور سالمتي خود مشورت كنيد           

ايجاد تغييـرات در شـيوه زنـدگي آنهـا     . مغزي شده ايد، ممكن است اعضاي خانواده شما در معرض خطر باشند          

  .جهت كاهش ميزان خطر مهم است 

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

دانايي توانايي است بنـابراين بيـشتر بياموزيـد و بيـشتر            .بيماري و مراقبت از افراد مورد عالقه تان استفاده كنيد           

  .زندگي كنيد

  آيا پرسش يا توضيحي از پزشك خود داريد ؟

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

  من چه چيزي را همراه خود مي توانم به بيمارستان ببرم ؟

  را تحت تاثير قرار مي دهد ؟من آيا اين عمل، رژيم دارويي 
  
  

                                        
 
 


