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( قرار گرفته اید این عمل یکي از CABGشما تحت عمل جراحي پیوند عروق كرونر قلب )

شایعترین اعمال جراحي بزرگ مي باشد كه در افرادیکه شریانهاي كرونر آنها یا همان عروق 

خونرسان قلبشان بسیار تنگ شده یا كامال بسته شده است جهت تقویت گردش خون به 

هاي قلب انجام مي شود، در خالل این عمل جراحي ، بعد از بیهوشي عمومي، ماهیچه 

مي شود تا جراح بتواند به عضله قلب و عروق خونرسان آن  بازاستخوان جناغ سینه 

دسترسي پیدا كند و معموال از عروق پا و یا سرخرگ داخلي سینه اي جهت پیوند به عروق 

شود. پس از اتمام عمل جراحي مجددا استخوان  كرونر تنگ شده یا بسته شده استفاده مي

سپس پوست ناحیه بخیه زده مي شود كه معموال نیازي به  وجناغ به هم وصل مي شود 

در دوران بهبودي بعد از  عمل جراحي قلب پس از عمل نمي باشد . برداشتن این بخیه ها 

امال احساس بهبودي هفته بعد از عمل ك 3-4افراد مختلف متفاوت مي باشد، بیشتر افراد 

مي كنند در حالیکه در بعضي افراد بر اساس شرایطي كه قبل از عمل داشته اند ممکن است 

 این زمان طوالني تر شود.

 

 
 

 ترخیص از بیمارستان:
روز بعد از عمل در صورتیکه عارضه خاصي رخ ندهد با صالحدید پزشک از  5-7معموال 

ص الزم است كه شما و یا خانواده تان آموزشهاي بیمارستان مرخص مي شوید. قبل از ترخی

 :الزم را دریافت نمایید، هدف اصلي از ارائه آموزشهاي الزم در امر مراقبت در منزل شامل

كاهش خطرات بیماریهاي قلبي و بیان روشهایي در جهت چگونگي انجام فعالیتهاي روزانه و 

نیات و كاهش استرس  مي فشار خون، تنظیم سطح چربي خون، ترک دخا ورزش، كنترل

اصالح شیوه زندگي بخصوص در رژیم غذایي و ورزش فراهم مي تغییرات با  بعضي از اینباشد. 

شود، اما تغییر شیوه زندگي به تنهایي كفایت نمي كند بلکه داروهاي خاصي هم هستند كه 
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زمان ارو، نام دبایستي آموزش دقیق در رابطه با  ونیاز به مصرف آنها بعد از عمل دارید 

و در منزل به هیچ عنوان هیچ  مصرف، میزان مصرف، چگونگي مصرف و .... را دریافت نمایید

داروهایي كه عمدتا بعد از این  دارویي را بدون هماهنگي با پزشک قطع، كم یا زیاد ننمایید.

عمل جراحي براي بیماران تجویز مي شود شامل موارد زیر مي باشد)توجه داشته باشید كه 

پس  باشند نا به صالحدید پزشک ممکن است داروهاي شما متفاوت با موارد ذكر شده زیرب

نها را به آالزم است كه قبل از ترخیص آموزش دقیق در مورد داروهاي خود دریافت نموده و 

 (موقع و براساس دستور پزشک و راهنمایي پرستاران بخش مصرف كنید

 داروها:
 ( داروهاي كلوپیدوگرل) پالویکسو  آسپرینانند داروهاي ضد انعقاد: داروهایي م

ضد انعقادي هستند كه براي پیشگیري از تشکیل لخته مصرف مي شوند، لخته 

 . مي تواند منجر به بسته شدن عروق پیوندي و یا دیگر عروق خوني شما شود

 :باعث گشاد شدن عروق كرونر  ایزوسوربایدو  نیتروكانتینداروهایي مانند  نیتراتها

و منجر به این مي شود كه خون بیشتري به عضله قلب برسد و از طرفي نیاز  شده

 عضله قلب به اكسیژن را كاهش مي دهند.

  داروهاي كاهنده چربي خون: تقریبا اكثریت بیماران بعد از جراحي، دارویي در

، آتورواستاتینجهت كاهش چربي خون دریافت مي كنند، استاتین هایي مانند 

و... شایعترین داروهایي هستند كه جهت كاهش چربي واستاتین سیم، لواستاتین

و ( ال دي ال) چربي مضر خونخون تجویز مي شوند. این داروها باعث كاهش 

 .كاهش سطح تري گلیسرید مي شوند

  ،داروهاي مسدود كننده گیرنده بتا: این دسته داروها باعث كاهش ضربان قلب

ي گردند، در بعضي از بیماراني كه تحت فشار خون و كاهش نیاز قلب به اكسیژن م

این عمل جراحي قرار گرفته و انتظار مي رود كه این عمل نتواند كلیه عالئم آنها را 

طبق دستور پزشک تجویز  متوپرولولبرطرف نماید داروهایي از این دسته مانند 

 مي شود.

  است داروهاي ادرار آور: بنا به صالحدید پزشک و بسته به شرایط شما ممکن

 براي شما تجویز شود. اسپیرونوالكتونیا  رزمایدوف داروهایي مانند
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 مراقبت از محل عمل جراحي: 
در چند هفته اول بعد از عمل ممکن است روي پوست شما حالت خون مردگي دیده شود یا 

اینکه در ناحیه زخم جراحي احساس سوزش یا خارش نمایید ، توجه داشته باشید كه كلیه 

طبیعي بوده و بتدریج برطرف مي گردند. اما در صورت مشاهده هرگونه عالمت این حاالت 

درجه، قرمزي شدید و مداوم پوست ناحیه و خونریزي یا 38بیش از  مانند : تب عفونت زخم

 ترشحات چركي از ناحیه برش جراحي، باید سریعا به پزشک مراجعه نمایید. 

كیلوگرم و  2-4اجسام سنگین تر از جهت ترمیم كامل استخوان جناغ سینه از كشیدن 

 6-8براي مدت  انجام ورزشهایي كه منجر به تحرک شدید شانه ها مي شود مانند تنیس

بوسیله دست یا یک یا تنفس عمیق هفته بعد از  عمل اجتناب كنید ، به هنگام سرفه كردن 

، از حركات بالش كه جلو استخوان جناغ خود قرار مي دهید قفسه سینه را ثابت نگه دارید

هفته اجتناب  4-6سریع و نابجا، قرار دادن دست در باالي سر و خوابیدن به پهلو به مدت 

كنید، بانداژ سینه خود را طبق آموزشي كه از پرستاران دریافت نموده اید بر روي جناغ 

سینه خود ببندیدو كارهاي زیر را تا زماني كه استخوان جناغ جوش بخورد انجام ندهید: 

 كردن و تي كشیدن، جابجا كردن مبل و صندلي و وسایل منزل، باغباني كردن.جارو 

هفته بعد از عمل  8جهت ترمیم قفسه سینه،از رانندگي با ماشین و موتور سیکلت تا 

ساعت یکبار از ماشین پیاده و  2خودداري كرده و در صورتیکه به مسافرت مي روید هر 

 چند قدم راه بروید.

یا جابجایي روي استخوان جناغ كردید حتما به پزشک كردن تلق تلق در صورتیکه احساس 

 خود اطالع دهید.

 رژیم غذایي: 
بعد از عمل جراحي قلب باید تغییراتي در رژیم خود ایجاد كنید،شاید بهتر باشد جهت 

تنظیم سطح چربي خون و یا كاهش وزن به یک مشاور تغذیه مراجعه نمایید. در عین حال 

 را جهت داشتن یک رژیم سالم و مناسب رعایت نمایید: توصیه هاي زیر

  ترجیحا غذا را بصورت آب پز یا كبابي مصرف و حتي االمکان از مصرف غذاهاي

 .سرخ كردني خودداري كنید
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 و نیز چربي فست فودها(آماده)سریع غذاهاي  از غذاهاي حاوي چربي ترانس مانند

هاي اشباع شده كه در محصوالت حیواني مانند كره و خامه یافت مي شوند 

 اجتناب كنید.

  وقتي داشتن یک رژیم غذایي كم چرب را در نظر مي گیرید، مواظب باشید كه آن

زیرا دریافت بیش از حد  را با كربوهیدرات و مواد نشاسته اي جایگزین نکنید،

تري گلیسرید خون و كاهش سطح  افزایش سطح تواند باعث كربوهیدراتها مي

 شود. چربي مفید خون)اچ دي ال(

 .خوردن مقادیر فراوان میوه جات و سبزیجات را فراموش نکنید 

  مصرف گوشت قرمز و پنیر را محدود كنید، گوشت ماهي، مرغ و لوبیا مي توانند

 جایگزین مناسبي براي آنها باشند.

 ي غیر اشباع مانند روغن زیتون و كانوال براي آشپزي از روغنهاي حاوي چرب

 استفاده كنید

 .به میزان خیلي كم نمک استفاده كنید 

  اگر مبتال به پرفشاري خون هستید باید از مصرف خوراكي هاي پرنمک مانند

 آجیل، سوسیس، كالباس و خیارشور خودداري كنید. 

 .افزودن گردو به برنامه غذایي سودمند مي باشد 

 ید كه بعد از عمل معموال اشتها كاهش مي یابد ولي نگران نباشید توجه داشته باش

 زیرا این حالت به مرور برطرف مي گردد.

 ت مي شوند، جهت پیشگیري از یبوستبعضي از بیماران بعد از عمل دچار یبوس، 

بیافزایید، انجیر و آلوي خیس كرده مصرف  سبزیجات و میوه جات را به رژیم خود

د روغن زیتون اضافه كنید و در صورت عدم درمان مي توانید با نمایید،به ساالد خو

 نظر پزشک از داروهاي ملین استفاده كنید.

 ترک دخانیات:
استعمال دخانیات خطر بیماري عروق كرونر و حمله قلبي را افزایش مي دهد و ترک آن به 

مرگ  ترک دخانیات، خطر بعد از سرعت این خطرات را كاهش مي دهد بطوریکه یک سال
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ناشي از بیماري عروق كرونر به نصف كاهش و با گذشت زمان این خطر بیشتر كاهش مي 

 یابد.

 

 
 دیابت)قند خون(:

افراد دیابتي بیش از سایرین در معرض خطر عوارض بعد از این عمل جراحي قرار دارند و 

ا كاهش كنترل دقیق قند خون مي تواند این عوارض را كاهش دهد ، این كار را مي توان ب

وزن، تنظیم رژیم غذایي مناسب، ورزش منظم و در بعضي مواقع استفاده از داروهاي پایین 

 .انجام دادآورنده  قند خون 

 فعالیت بدني و ورزش:
ورزش منجر به تقویت سالمت قلب و عروق مي گردد، با وجودیکه تقریبا هر فردي مي تواند 

دت و مدت آن براساس شدت بیماري قلبي بعد از ترخیص فعالیت ورزشي داشته باشد اما ش

 مي تواند متغیر باشد. 

  ،بهترین ورزش براي شما  پیاده رويتوجه داشته باشیدكه در چند ماه اول

 شود. محسوب مي

  بار در روز(شروع و بتدریج بر میزان آن 4تا3دقیقه) 5پیاده روي را از روزي

 فزائید.ابی

 3زشهایي مانند شنا و دویدن نرم را ماه بعد از عمل بتدریج مي توانید ور6تا

 شروع نمائید.

 .قبل از شروع حركات ورزشي اول خود را گرم كنید 

 .در آب و هواي زیاد گرم و زیاد سرد ورزش نکنید 

  اگر در حین ورزش دچار تنگي نفس، طپش قلب، احساس ضعف و یا درد

 شدید ورزش را متوقف و استراحت نمایید.
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 کار در مقایسه با راه رفتن انرژي بیشتري را مي چون این: باال رفتن از پله

طلبد باید بتدریج از پله باال بروید، مثال چند قدم كه باال رفتید، یک دقیقه 

استراحت كنید و سپس مجددا چند پله دیگر باال بروید. در صورتیکه دچار 

ت ابتدا بنشینید و پس از كمي استراحخستگي،تنگي نفس یا سرگیجه شدید 

 .تن ادامه دهیدباال رف مجددا به

 حمام كردن

  مي توانید  در صورت عدم ممنوعیت از جانب پزشک،روز بعد از عمل  5-7معموال

 به حمام بروید.

      در حین حمام از آب داغ استفاده نکنید، بدلیل اینکهه روي گهردش خهون تهاثیر

 گذاشته و منجر به سرگیجه شما مي گردد.

 ي خودداري كنید.از كشیدن لیف یا كیسه روي برش جراح 

 .اگر احساس گیجي مي كنید در حمام كردن از كمک دیگران استفاده كنید 

   بعد از حمام نیازي به پانسمان محل جراحي ندارید مگر بر اساس توصیه پزشهک

 معالج.

 سایر نکات آموزشي:
  هفته بعد از جراحي به تعویق بیاندازید. 6روابط جنسي خود را تا 

 

 پرستاران ازچگونگي استفاده از دستگاه اسپیرومتر را  تکنیکهاي تنفس عمیق و 

  برید.  بیاموزید و در منزل نیز آنها را بکار
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  در صورتیکه از عروق پاي شما جهت پیوند استفاده شده باشد بهتر است باندهاي

هفته اول بعد از عمل استفاده نمایید، نحوه 2كشدار یا جورابهاي حمایتي را در 

توجه داشته باشید كه هنگام ترخیص از پرستاران بخش بیاموزید،  بستن باندها را

 شبها بایستي باندها را باز كنید.

 .از انداختن پاها بر روي هم و یا چهار زانو نشستن به مدت طوالني خودداري كنید 

  بعد از ترخیص مي توانید از مالقات دوستان و فامیل خود لذت ببرید اما به شرطي

 ه مدت باشد و استراحت شما را مختل نکند.كه مالقاتها كوتا

 .در صورت دستور پزشک از سینه بند مخصوص بعد از عمل استفاده كنید 

 .معموال نیازي به تعویض پانسمان در منزل نمي باشد، مگر با دستور پزشک 

 و گاهي فراموشي بعد از عمل تقریبا شایع مي باشد  احساس افسردگي،اضطراب

 ا این حاالت بزودي برطرف مي شوند.زیاد نگران نباشید زیر

 پیگیري:
  .هنگام ترخیص، زمان مالقات بعدي با پزشک به شما اعالم مي شود 

  صبح روز مالقات با پزشک عکس قفسه سینه خود را گرفته و هنگام مراجعه به

 پزشک نشان دهید.

 ضي داروها باید صبح در صورتیکه مبتال به دیابت باشید و یا در صورت مصرف بع

 آزمایش خون انجام و جواب آنرا نیز به پزشک خود نشان دهید. روز مالقات یک

 .فراموش نکنید هنگام مراجعه داروهاي خود را نیز همراه ببرید 

  اگر به هر دلیلي به پزشک دیگري مراجعه مي كنید حتما برگه شرح عمل خود را

 به همراه داشته باشید.

 ئم زیر سریعا به پزشک مراجعه دقت داشته باشید كه در صورت مشاهده عال

(، ، دوبار در طي یک شبانه روزگراددرجه سانتی 5/38شدید)باالتر از  نمایید: تب

 .كه با استراحت برطرف نشود تنگي نفس شدید و درد زیاد قفسه سینه

  در صورت داشتن سوال مي توانید در هر ساعتي از شبانه روز با شماره تلفن

 .قلب(تماس بگیرید)بخش جراحي  6125901-0711
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