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مراقبت های بعد از جراحی قلب باز

مقدمه

قـلـب یکی از اعـضای مـهم بدن است که وظیفه خونرسانی و رساندن اکسیژن و مواد
غــذایی به قسمت هـای مختلف بدن را برعهده دارد .درصورتیکه رگهای تغذیه کننده
قلب دچار تنگی یا گرفتگی شوند باعث بروز درد قفسه سینه  ،تپش قلب  ،تنگی نفس ،
احساس ضـعف و خستگی در هنگام فعالیت و استراحت می شود .معموال در این شرایط
بررسـی های الزم از جمله بررسی نوار قلب ،اکو و یا آنژیوگرافی انجام شده و در صورت
صالحـدید پزشک معالج درمان دارویی یا آنژیوپالستی (فنر گذاشتن یا بالون زدن) و یا
جراحی قلب باز انجام می شود.

شایعترین نوع جراحی قلب  ،عمل جراحی باز قلب یا بایپس قلب است.
بواسـطه عمل بایپس قلب  ،با باز کردن یک مسیر ،جریان خون به قلب
بهبود می یابد.

در این جـراحی ،بخـشی از یکی از رگهای خونی پا  ،سـینه یا بخشی دیگر از بدن ،به سـرخرگ
کرونری ،پیوند زده میشود و به این ترتیب مـسیری مـوازی با رگ مـسدود یا دچار مشکل شده ،
ایجاد میشود.گاهی اوقات پزشکان عمل بایپس را به بیمارانی که مبتال به بیماری عروق کرونری
یا آنـــژین صدری هستند برای بهبود خونرسانی به عضله قلب پیشنهاد میدهند .عمل جراحی باز
قلب باعث تســکین عالئم آنژین صدری و بهبود کیفیت زندگی بیمار میشــود .چرا که در برخی
بیماران ،تجمع پالکهای چربی باعث مسدود شدن سرخرگها میشود.
بعــد از عمل آموزش به بیمار منجر به افزایش آگاهی و توانایی بیمار در مراقبت از خود ،
کاهش احتمال بروز مجدد بیماری یا تشدید عالئم آن و در نهایت رسیدن به نتیجه بهتر
اقدامات درمانی می شــود  .هدف از ارائه این مطالب آشنایی شما با نکات مهم مراقبتی
پس از جراحی قلب باز می باشد .در ادامه مهمترین نکات در مورد سیستم های مختلف
بدن و روش های خود مراقبتی پس از جراحی قلب ذکر خواهد شد.

تنفس صحیح پس از جراحی:
با توجه به نوع عـمل ،طوالنی بودن بیهـوشی و اینکه چندین ساعت بعد از عمل از دستگاه تنفس
مصنوعی برای شما استفاده می شود ،ممکن است تنفس عمیق یا سرفه برایتان دردناک باشد ولی
به منظور پیشگیری از بروز عفونت یا سایر مشکالت ریه باید به موارد زیر توجه کنید:
• با وجود درد مـحل عمل ،ســعی کنید نفـس عـمیق بکشـید و چند لـحـظه نگه دارید و سپس
بازدم خـود را بـه آرامــی از راه دهـان
خارج کنید .برای این کار می توانید از
وســیله کمک تنفسی که در بخش به
شما داده شـده است اسـتـفاده کنید.
در صـورت نـیـاز و صالح دید پزشک،
مـسـکن هـم به شـما داده می شود.
• به مـنظور خارج شدن ترشـحات از
ریه  ،در حالت نشســته دستهای خود
را به صورت ضربدر روی قفسه سـینه
بگذارید و به آرامی سرفه کنید .با زدن
ضربه های آرام به پـشت شما توسط

همراهانتان ترشحات راحت تر خارج می شوند.

مراقبت از زخم :
ترخیص از بیـمارستان درصـورت نـداشتن تـرشـح از محـل زخـم ها نـیازی به پانسمان نـیست
ولی جـهت تـمیز نگـه داشـتن مـحل می تـوانید از یک الیه نازک گـاز اسـتریل بر روی زخم ها
استفاده کنید .
• محل بخیـه ها باید تمیز و خشک نگه داشـته شوند .
• بیمارانی که از رگ پای آنان برای انجام پیوند عروقی
استفاده شده است باید از جوراب واریس استفاده کنند.
• در هنـگام روز و زمان حرکت از جوراب ها ی واریس
اسـتفاده کنید ولی در زمان استـراحت به خـصوص در
شب و موقع خواب حتما جوراب ها را درآورده و پاها را
باالتر از سطح قلب قرار دهید .
مدت زمـان پـوشیـدن جوراب واریـس ،بـعد از عمـل مـعموال
یک ماه وبا توجه به نظر پزشک معالج میباشد .

• در صـورت مــشاهـده هـرگـونه ترشـح چـرکی و یا بـوی بد از مــحل زخــم ها حــتـمـا بـه
پـزشک معالج خود مراجعه نمائید .

عملکرد روده :
اختالل در حرکت روده ها بعد از جراحی برای بیماران غیر معمول نیست  .خارج شدن از تخت و
راه رفتن با احتیاط و همچنین استفاده از مواد غذایی پرفیبر و مصرف مایعات و میوه و سبزیجات
مثل خـیار و گوجـه و کاهـو و مقـدار کمی روغن زیتون و در صورت صالحدید پزشک استفاده از
مواد ملین برای حل این مشکل بسیار موثر است.

اشتها:

اشتهای شما ممکن است چند روز بعد به حالت طبیعی بازگردد ،اما مهم آن است که تاحد ممکن
غذای مقوی برای بازگرداندن توانایی و افزایش قدرت بدنی دریافت نمایید .برای این کار می توانید با
پرستار و یا متخصص تغذیه مشورت نمایید.

تغییرات خلقی:
درطول بهبودی پس از عمل جراحی ،ممکن است شما نوسانات خلقی مانند افسردگی و یا حتی
ســردرگمی در زمان را تجربه کنید که حالتی طبیعی و نســبتا شــایع اســت و معموال به دنبال
فشارهای ناشی از جراحی و پاسخ بدن به استرس ایجاد شده و گذرا می باشد .مهم این است که
احساسات خود را با پرستار یا پزشک خود درمیان بگذارید و آنها را تا حد امکان کنترل نمایید .

خستگی:
خستگی بعد از عمل جراحی قلب بسار رایج است .حتی فعالیت های ساده مانند دوش گرفتن یا
پیاده روی ممـکن است شما را خسته کند .این نکته بسیار مهم است که فعالیت های خود را در
طول روز به دوره های  استراحت و فعالیت سازماندهی نمایید.

عفونت:

عمل جراحی همراه با خطر عفونت است و اگر سن شما باالست در معرض خطر بیشتری هستید.
اضافه وزن ،دیابت ،تغذیه نامناسب ،سیگار کشیدن و مشکالت کلیوی از عوامل خطری هستند که
باعث افزایش احتمال بروز عفونت می شوند.

فعالیت بدنی
بعد از جراحی قلب :

• در طی سه روز اول در مـنزل و حیاط به میزانی که در بخـش راه می رفتید می توانید فعـالیت
داشته باشید.
• از روز سوم به بعد ابتـدا حدود  100متر خارج از منزل راه رفته و سپس هر روز  100متر بیشتر
راه بروید.
• میتوانید پیاده روی را به تدریج شروع کنید و هـر روز آن را افـزایش دهید تا حـداقل  20دقیقه
در روز پیاده روی نمایید.
• در روزهای خیلی سرد و  یا خیلی گرم از منزل خارج نشوید.
• در هفته دوم کارهای سبک منزل را میتوانید انجام دهید.
• در هفته سوم می توانید یک تا دو کیلومتر قدم بزنید.
• اولین ماهی که سرکار می روید باید به صورت نیمه وقت باشد.
• روز بعد از ترخیص می توانید حمام کنید .برای جلوگیری از افت فشار خون در حین حمام روی
یک صندلی بشینید.
• معموال تا  6هفته بعد از عمل باید به حالت طاق باز (خوابیده به پشت) بـخـوابید .بعد از گذشت
این مدت می توانید با احتیاط به پهلو بخوابید.
• هنگام خوابیدن ،بلندشدن و حرکت روی تخت به هیچ وجه نباید دستهایتان را ستون بدن قرار
دهید و به جای آن از کناره تخت استفاده کنید یا از فرد دیگری کمک بگیرید.

• حداقل تا یـک ماه بعد از عمل باید از
سـینه بنـد محـافظ قفـسه سینه که
در بیـمارستـان به شـما داده می شود
استفاده کنید.
هنگام خواب می توانید این محـافظ را
شل تر ببندید.

• از رانندگی کردن  ،مـوتور سواری و دوچرخه
سـواری تا  2ماه پـس از جراحی خودداری کنید .
• دوهفته پس از عمل می توانید با هواپیما ،قطار یا اتومبیل مسافرت کنید .در هنگام مسافرت هر
دو سـاعت یکبار پیاده شوید و چند دقیقه راه بروید یا حرکات پا را انجام دهید .بهتر است قبل از
سفر با پزشک خود مشورت نمایید.
• روابط جنسی باید حداقل تا یک ماه بعد از ترک بیمارستان به تعویق بیافتد.

عوامل خطرزای قلبی را بشناسید:
)1سندرم متابولیک ( وجود همزمان چند بیماری از جمله فشارخون باال  ،دیابت  ،تری گلیسرید

باال  ،کم بودن  HDLیا همان چربی خوب  ،زیاد بودن اندازه دور شکم )
 )2فشار خون باال
)3چربی خون باال
)4اضافه وزن و چاقی
)5اضطراب و استرس
)6سیگار
)7دیابت (قند خون باال)
)8ورزش نکردن

توصیه های الزم برای کنترل عوامل خطر :
• عادات غذایی خود را اصالح کنید .یعنی نمک ،چربی ،قند و نشاسته (نان و برنج) کمتر  مصـرف
کنید.
• چربی های اشـباع و ترانس مصرف نکنید .این چربی های مضر در مواد غذایی مانند روغن نباتی
جامد ،روغـــن حیوانی ،کره ،مارگارین ،خامه ،چربی های گوشت و پوست مرغ به میزان زیاد وجود
دارد.
• غذاهایی که کلســترول اشــباع شــده زیادی دارند مصرف نکنید .مانند کله پاچه ،مغز ،دل و جگر
(حتی به صورت کبابی ) ،کباب کوبیده ،سوسیس و کالباس.
• میوه و سبزیجات تازه بیشتر مصرف کنید.
• شیر و ماست کم چرب و پنیر کم نمک استفاده کنید.
• مصرف ســـفیده تـــخم مرغ به دلیل نداشتن کلـــسترول محـدودیتی ندارد ولی زرده تخـم مرغ
نباید بیشــتر از دوعدد در هفته مصرف شود.
• سعی کنید بیشتر از گوشت سفید (مرغ و ماهی) استفاده کنید.
• در مصرف مواد کافئین دار مثل قهوه ،شــکالت و چای غلیظ که می تواند ضربان قلب را افزایش
دهنــد زیــاده روی نکنیــد .مصرف فلفل را محدود کنید اما مصــرف ادویه هایی مثل زردچوبه ،و
زعفران در حد معمول بالمانع است.
• مصرف دانه ســویا ،کنجد ،ســبوس گندم ،تخمه آفتابگردان ،نخود ،لوبیا سفید ،عدس ،بادام ،بادام
هندی ،فندق ،برگه زردآلو ،مرکبات ،توت ،گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای در حد معمول برای شما
مفید است.
• تا حد امکان غذاها را به صورت آب پز یا کباب شده استفاده کنید.
• از مصرف کمپوت ،آب میوه آماده و انواع نوشابه خودداری کنید.
• به طور منظم ورزش و پیاده روی کنید.

