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 ) ی(درمان طبیماران قلبیب صیآموزش ترخ

حساب و ارائه برگه ه یشود، بعد از تسویا پرستار به شما اعالم می یص شما نوشته شده و توسط منشیدستور ترخ يار ویا دستیپزشک معالج ت توسط یزیپس از و 
 ص به شما ارائه خواهد شد.یالزم زمان ترخ ي، خالصه پرونده و شرح عمل و آموزشهایبه منشص یترخ

 
د. از یر مصرف کنشتیبا حجم کم و وعده ب رااذبهتر است غد به اطالع پزشک رسانده شود. یباشد و حتماً با یتواند عالمت مهم یو تهوع م ییاشتها یب ه:یتغذ

 که یمارانیب .دیبر استفاده کنیپرف يو غذاها ، کاهويوه، سبزید از میتوانیجهت رفع آن مبوست یدر صورت ابتال به  .دیکم چرب و کم نمک استفاده کن ياهاذغ
 ارائه هیتغذ مشاوره طبق را خود ابتید میرژ کیابتید مارانیب نیچن هم.  کنند تیرعا و خوانده را نیوارفار دفترچه در شده ذکر خاص میرژ کنند،یم مصرف نیوارفار
طبق صالحدید  سطح کلسترول خون .کنند حفظ نرمال حد درچک و  را خود خون قند ،طیق تجویز پزشک نیانسول ای قرصدقیق   مصرف با و کنند حفظ شده

 . دینرمال حفظ کنمحدوده ن وزن خود را در یهم چن .دیچک و کنترل نمائ پزشک
 

دقیقه  5 روزنمایید و پس از آن در صورتیکه احساس ناراحتی و یا سرگیجه نداشتید، هر غاز آدر منزل  روي دقیقه پیاده با 5روزانه  خودرافعالیت در ابتدا  :تیفعال
دقیقه  35 -40روزانه دقیقه رسید و هیچگونه احساس ناراحتی در قفسه سینه نداشتید، از آن پس   35 -40روي شما به زمانی که پیادهبه این زمان اضافه کنید، 

کم تحرکی سبب افزایش با  همراهی  نزدیکان در خارج از منزل شروع کنید.روي را روي کنید. بهتر است دو هفته اول پیادهدر سطح صاف و بدون شیب پیاده
 چربی هاي بد خون وافزایش قند خون وفشار خون شما می شود.

 
شود.  يزخم خوددار يو دستکار یک به صورت موضعیوتیب یاز کاربرد خودسرانه هر نوع پماد و آنتد، یابت داریاز د یکه زخم ناشیدر صورتمراقبت از زخم:  

، عالئم عفونت و عدم بهبود زخم، مجدداً به پزشک مراجعه يت قرمزیروزانه فقط با سرم شستشو انجام شود. در صورت رو يزخم وارد نشود. شستشو يرو يفشار
 راحت به همراه جوراب نخی جهت محافظت از زخم توصیه می شود. یا دمپایی مناسب واستفاده از کفش   شود.

 شود. یه نمیتوص ياستفاده از سونا و جکوز یباشد ول ید. رفتن به استخر بالمانع میدر حمام نمان یمدت طوالن .دیداغ استفاده کن یلیب ولرم نه خاز آ :استحمام
در حد توانایی از  روابط جنسی خود راد یتوان یم ،دیباال برو ، تنگی نفس و خستگی یرا بدون احساس ناراحتراه پله ک طبقه یتوانستید که یزمان :یت جنسیفعال 

با پزشک  حتما دینفس شد ینه همراه با تنگیکه دچار درد قفسه سینه شما وارد نشود و در صورتیدنده ها و قفسه س يرو ين هنگام فشاری. بهتر است در اسرگیرید
 استفاده از داروهاي مکمل جنسی مانند سیلدنا فیل بدون مشورت با پزشک ممنوع می باشد. د.یخود مشورت کن

 
 قلبی:هشدار دهنده عالئم 

انتشار چند دقیقه  طول بکشد، درد که به کتف گردن یا بازوها ش از یبگی یا درد ناخوشایند در وسط قفسه سینه که ردفشدر صورت داشتن عالئمی مانند احساس 
تماس  115سریع با اورژانس  احساس تنگی نفس شدید وسنکوپ  قلب شدید همراه با سبکی سر، ضعف، تعریق، یابد، احساس ناراحتی در قفسه سینه یا تپش

 در صورت داشتن زخم روي بدن وافزایش درجه حرارت رویت قرمزي وعالیم عفونت به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.  بگیرید.
 

شود. بیشتر داروهاي شما براي تنظیم فشار خون و ضربان قلب شما  داروهاي شما طبق آخرین نسخه پزشک هنگام ترخیص مشخص می مصرف داورها: نحوه
فشار و ضربان خود را کنترل و سپس دارو را مصرف   یا از مصرف دارومیباشد بنابراین قبل از مصرف دارو در صورتی که عالئمی مانند ضعف، بیحالی، سرگیجه،

هیچ وقت داروي خود را بدون اجازه پزشک معالج قطع نکنید. در صورتی که  کنید و در صورت تکرار مورد فوق با پزشک خود جهت تنظیم میزان دارو مشورت کنید.
ی داروهایی مثل دیگوکسین مصرف می کنید، کوچک ترین تغییر خودسرانه در مقدار داروهاي رقیق کننده خون مثل آسپرین، پالویکس و وارفارین(کمادین) و یا حت

داشتن دستگاه کنترل فشار خون ودستگاه کنترل قند خون در بیماران دیابتیک و مبتال به پر فشاري خون واند عواقب خطرناکی داشته باشد. مصرف آن ها می ت
 .ضروري است

توسط  یص برگه نوبت دهید شد که قبل از ترخیت خواهیزیص توسط پزشک متخصص قلب خود ویکماه پس از ترخیحدود  مراجعه به پزشک: ينوبت بعد
ار خود چک و نحوه مصرف خود بهتر است آنها را با پرست يص و گرفتن داروهایگرفته شود. بعد از ترخ ينوبت بعد رش حتماًیبه شما داده خواهد شد و از پذ یمنش

 .دیرا بپرس
FN-29-34 
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 داروها به مربوط یکل اطالعاتجدول

 نکات آموزشی اثر درمانی اشکال دارو نام دارو ردیف

 آسپرین 1
ASA 

80-100-
325-500 

mg 
 

 –ضد درد  –ضد التهاب 
 کاهش فعالیت پالکت

در صورت بروز خونریزي از لثه یا کبودي روي پوست یا دفع خون از 
بروز عوارض گوارشی با یک دلیل  هب مدفوع حتما به پزشک مراجعه شود.

در بیماران مبتال به آسم وزخم گوارشی  لیوان شیر یا بعد از غذا میل شود.
 فعال منع مصرف دارد.

 آتورواستاتین 2
ATORVASTATIN 

10-20-40 
mg 

کاهش دهنده چربی 
 LDLخون

هفته بعد آزمایشات  12-6میتوان دارو را قبل یا بعد از غذا میل کرد .
برنامه غذایی کم چرب و برنامه ورزشی منظم داشته  کبدي چک شود .

 در صورت استفاده همزمان با دیگوکسین با پزشک مشورت شود. باشید.

3 
 کاپتوپریل

CAPTOPRIL 
25-50mg 

 کاهش دهنده فشار خون
 وتقویت عضله قلب

بهتر است دارو یک ساعت قبل از غذا مصرف شود.رژیم کم نمک باشد. 
صورت بروز سرفه وتورم پلکها، چشمها، لبها، زبان سرفه شایع میباشد. در 

یا مشکالت تنفسی و پوستی به پزشک مراجعه شود. از تمرینات شدید و 
 تغییر وضعیت ناگهانی از خوابیده به نشسته یا ایستاده خودداري شود.

4 
 دیگوکسین

DIGOXIN 
0.25 mg 

کنترل ضربان قلب 
 ونارسایی قلبی

معینی مصرف شود .دوز فراموش شده را باید هر روز صبح و در ساعت 
نحوه گرفتن نبض را یاد بگیرید وبا  ساعت بعد استفاده کرد. 12میتوان تا 

دارو را مصرف کنید . دارورا با آبمیوه یا شیر میل  100-60ضربان بین 
تهوع و استفراغ، ضربانات نامنظم قلب ، توهم بینائی و بی اشتهائی  کنید.

 شدکه باید به پزشک مراجعه کنید.از عالئم مسمومیت میبا

 فورزماید 5
FUROSEMIDE 

40 mg 
–کاهش فشار خون 

افزایش دفع ادرار و مایع 
 احتباس یافته

 .مصرف شود تا شب ادراري شما را ناراحت نکند از روز در ساعت معینی
 -گوجه فرنگی–دارو را با غذا یا شیر میل کنید .رژیم پرپتاسیم مثل موز 

 و گردو داشته باشید. –خشکبار  –کاهو  -خرما

 هیدرو کلرتیازید 6
HYDROCHOLORTHIAZIDE 

50 mg 
کاهش فشار خون و 

 افزایش دهنده حجم ادرار

 .صبحها در ساعت معینی مصرف شود تا شب ادراري شما را ناراحت نکند
بعد از  6در افراد دیابتی ، قند خون مرتب کنترل شود.نوبت عصر راساعت 

 ظهر میل کنید.

 ایزوسورباید 7
ISOSORBIDE 

10-40 mg 
گشاد –ضددرد قلبی 
کاهنده  –کننده عروق 

 فشار خون

این دارو در پیشگیري درد قلبی موثر است .سردرد عارضه شایع ان است 
که با مسکن برطرف میشود ،  اگر سردرد شدید و پایدار بود به پزشک 

از عوارض مراجعه شود.بر افروختگی صورت واحساس سوزش زیر زبان 
 دارو میباشد.

 متوپرولول(متورال) 8
METOPROLOL 

50-100 mg 
کاهنده ضربان قلب و 

 فشار خون

اثر درمانی بعد از یک هفته مشاهده میشود. نحوه گرفتن نبض را یاد 
دارو را مصرف کنید. دارو نباید بطور  100-60 بگیرید و با ضربان بین

 ناگهانی قطع شود. افراد دیابتی مرتب قند خون خود را چک کنند.

 پالویکس 9
PLAVIX 

75 mg 
رقیق –ضد تجمع پالکت 
 کننده خون

مصرف این دارو بیما ررا مستعد خونریزي  میکند باید از ضربه یا بریدگی 
ینی و یا خون مردگی در پیشگیري شود ودر صورت خونریزي از لثه یا ب

 بدن، دارو قطع و به پزشک مراجعه شود.

 وارفارین 10
WARFARIN 

5 mg 
ضد انعقاد خون و رقیق 

 کننده خون

هرگز از مقدار توصیه شده بیشترویا کمتر .  بدهید ptسر وقت آزمایش 
در صورت .مصرف نکنید .دارو را هر روز در ساعت معینی  مصرف کنید.

 یا خون در مدفوع سریعا به بینی یا خون مردگی در بدن –خونریزي لثه 
 .پزشک مراجعه کنید

 نیسرینیترو گل 11
NITROGLYCERIN 

2.6-6.4 mg 
گشاد –ضد درد قلبی 

 کننده عروق

این دارو در پیشگیري دردهاي قلبی موثر است .سردرد با این دارو کمتر 
در صورت تاري دیده میشود. دارو دور از رطوبت و نور نگهداشته شود. 

 دید یا خشکی دهان مصرف را قطع و به پزشک مراجعه کنید.

 
 زانیشما عز يبرا یسالمت يبا آرزو
    ....................................بخش 
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