
  جراحي دريچه قلب چيست ؟

  دريچه هاي قلب چه وظيفه اي را بر عهده دارند ؟

تشكيل شده اند كه با پمپ كـردن خـون توسـط            ) اما محكم (چهار دريچه قلبي از يكسري پرده هاي بافتي نازك          

. عملكرد صحيح آنهـابراي اطمينـان از جريـان صـحيح خـون در قلـب ضـروري اسـت                   . قلب بازو بسته مي شوند      

كـار  واقعايكه در هر ضربان، دريچه هاي قلب شما به سمت عقـب و جلـو تحـت كـشش قـرار مـي گيرنـد،         هنگام

  .سختي را انجام مي دهند

  
 4. هر حفره داراي يك دريچه است كه به عنوان يـك در عمـل مـي كنـد               .  حفره يا اطاق است    4قلب شما داراي    

  .مي شوند دريچه جهت برقراري مسير صحيح خون در قلب شما بازو بسته 
  انواع مشكالت دريچه اي كدامند ؟

  .مشكالت دريچه اي قلب سبب مي شوند كه قلب شما به سختي كار كند و ممكن است منجر به نارسايي قلبي شوند

  :در برخي از موارد دريچه ها 

  ).تنگي دريچه(به خوبي باز نمي شوند  

 .ز هم تنگي دريچه ناميده مي شود با(نند اجازه نمي دهند كه خون به خوبي از داخل آنها جريان پيدا ك 

اين حالت . بخوبي بسته نمي شوند و اجازه نشت مايع را هنگامي كه نبايد اين حالت رخ بدهد، مي دهند   

 .بي كفايتي يا نارسايي دريچه اطالق مي شود 



 شـوند   در اين حالت پرده هاي دريچه ميترال به شكل مناسب بـسته نمـي             ) . افتادگي دريچه   (پروالپس   

با افزايش فشار داخل بطن چپ ، پرده هاي دريچه ميترال به داخل دهليـز چـپ فـشار                   ). در زنان شايع تر است    (

 .داده مي شوند كه ممكن است سبب نشت مقداراندكي خون شود 

  چه چيزي سبب مشكالت دريچه اي مي شود ؟

سـبب بـروز مـشكالتي      ممكن است يك مشكل كوچك مادرزادي ترميم نشده دريچه هاي قلب، بعد ها             

  .شده و در طول زندگي وضعيت آنها بدتر شود 

 .افزايش سن سبب تضعيف يا سخت شدن دريچه ها مي شوند 

 .برخي ازبيماري ها سبب تخريب دريچه ها يا آسيب به آنها مي شوند  

 چه كارهايي مي توان انجام داد ؟

  . شيوه سالم زندگي ، ضروري باشند ساالنه توسط پزشك، استفاده از دارو و رعايتبررسيممكن است  

 .ممكن است در برخي از موارد انجام عمل جراحي به منظور ترميم دريچه تخريب شده، ضروري باشد  

ممكن است در برخي از موارد، ضروري باشد كه دريچه در آورده شـده و توسـط يـك دريچـه مـصنوعي جديـد                          

 .از پزشك خود بخواهيد كه در مورد انواع متفاوت دريچه هاي مصنوعي به شما توضيح دهد . جايگزين شود 

 جراحي دريچه قلب چگونه است ؟

ممكن است پزشك شما اطالعات بيـشتري  .  جراحي است در برخي از مشكالت دريچه هاي قلبي، بهترين درمان    

  :به شما بدهد اما برخي از نكات به شرح زير است 

  .خواب هستيد)  ساعت5 تا 3(شما در طول عمل 

 . منتقل مي شويد (ICU)پس از جراحي، شما به بخش مراقبت هاي ويژه ياآي سي يو  

 . مختصري با شما داشته باشندمالقات(ICU)اعضاي خانواده شما مي توانند در آي سي يو  

 پس از آن چه چطور ؟

  . پس از ترك آي سي يو، شما به بخش معمولي منتقل مي شويد  



 . در محل برش جراحي احساس درد و سفتي مي كنيد  

 .جهت پاك كردن مايعات موجود در ريه ها، شما بايد عميقا نفس بكشيد و شديدا سرفه بكنيد  

 .به شما دارو داده مي شود  

 .در عرض يك تا دو روز مي توانيد بلند شويد و شروع به حركت كنيد  

 .البته مصرف نمك بايد محدود شود . مي توانيد تغذيه معمولي را آغاز كنيد  

  .شما هرروز احساس بهتري داشته و قوي تر مي شويد 

 من چگونه مي توانم بيشتر ياد بگيرم ؟

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

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

  .جهت كاهش ميزان خطر مهم است 

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

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. دقايقي را براي يادداشت سواالت خود در مالقات بعدي خود با پزشكتان اختصاص دهيد

  آيا دريچه مصنوعي براي من مشكلي را بوجود خواهد آورد ؟

  من چه زماني مي توانم به سركارخودم برگردم ؟
  
  

                                       

  
 


