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 اطفال آنژیوپالستی و گرافی آنژیو از پس ترخیص های آموزش

 و حسوا   تسوویه  از بعد و کرد خواهد اعالم والدین به بخش پرستار یا منشی توسط و نوشته شده بستری بخش در را، بیمار ترخیص دستور وی دستیار یا معالج پزشک

 .شد خواهد ارائه بیمار والدین به ترخیص زمان الزم آموزشهای و عمل شرح و پرونده خالصه منشی، به ترخیص برگ ارائه

 

 :  تغذیه .1

 در مربوطوه  پرستار نظر زیر بیداری، از پس .بماند ناشتا بیمار کامل، هوشیاری و بیداری زمان تا است الزم اطفال، در آنژیوگرافی حین بیهوشی داروهای دریافت علت به
 رسوانده  پزشوک  اطوالع  به باید حتما و باشد مهمی عالمت تواند می تهوع و اشتهایی بی. گردد می شروع تغذیه بیمار، قبلی غذایی رژیم و سن اساس بر بستری، بخش
 .باشد کنترل تحت و شده چک کودک گیری وزن آتی های هفته در و شود استفاده زخم بهبود تسریع جهت غنی غذایی مواد از اول ماه در. شود

 .نماید رعایت و خوانده را وارفارین دفترچه در شده ذکر خاص رژیم کند می استفاده وارفارین قرص از بیمار صورتیکه در ** 

 

 :  بیمار فعالیت .2

 دسوت  از آنژیوگرافی صورتیکه در است ذکر به الزم. باشد کنترل تحت ظاهری عالئم و خونریزی عدم جهت کودک پای حرکات آنژیوگرافی، از پس ساعت 42 طی در 
 راه از اسوت  الزم است، رفتن راه به قادر کودک صورتیکه در .شود کنترل ظاهری نظر از و شده محدود ساعت 42 مدت به ها اندام این حرکات گرفت، صورت گردن یا

 اطفوال  یوا  نوزاد پای که نیست منظور بدین اما کنند محدود را بیمار پای حرکات والدین است الزم نیستند، رفتن راه به قادر که اطفالی و نوزادان در. گردد ممانعت رفتن
 فعالیوت  توانود  موی  ترخیص،کوودک  از پوس . گوردد  می خونریزی باعث نهایت در و شده آنژیوگرافی محل به فشار باعث کار این زیرا شود بسته یا گرفته والدین توسط
 دوری  روز 03 مودت  بوه  شدید های سرفه و ورزشها از و نایستد پا سر طوالنی مدت برای بیمار درمانی، آنژیوگرافی از پس که است ذکر قابل.گیرد سر از را خود روزمره
 .کند خودداری سنگین اجسام کردن بلند و دادن هل از و کند

 

 : زخم از مراقبت .3

 از و دهیود  اطوالع  مربوطوه  پزشوک  بوه  حتما ترشح و گرمی التها ، قرمزی، صورت در.نمائید رعایت را ناحیه این بهداشت و کرده چک مرتب را آنژیوگرافی محل زخم
 زخوم  کنودن  از.نودارد  دیگوری  هرچیوز  یوا  و سرم بتادین، پانسمان، به نیاز کودک زخم. کنید خودداری زخم روی مختلف های پماد یا ها لوسیون مالیدن و لیف کشیدن

 .شود امتناع زخم کامل بهبودی زمان تا تنگ خیلی های لباس پوشاندن از همچنین و کنید خودداری

 

 :  استحمام .4

 محل. شود استفاده شستشو جهت بچه شامپو یا صابون و آ  از. کند استفاده(  داغ خیلی نه)  ولرم آ  از.نکند حمام بیمار تشخیصی، آنژیوگرافی از پس روز دو تا حداقل
 . شود خودداری ها زخم روی لیف کشیدن از. نشود استفاده لوسیون و حمام وان از و کرده خشک استحمام از پس را زخم

 

 : بگیرید تماس خود پزشک با زیر دهنده هشدار موارد یا مشکالت بروز صورت در .5

 خوود  پزشوک  به را مراتب بالفاصله باشد، عفونت وجود از عالمتی است ممکن که تب، یا کاتتر ورود محل در تورم یا خونریزی وقوع صورت در خانه به بازگشت از پس
 خوونریزی  تداوم ساعت، 42 طی روز در دوبار درجه 03 از بیش  بدن دمای افزایش عمیق، تنفس هنگام خنجری درد ایجاد شامل دهنده هشدار عالئم سایر.دهید اطالع
 .دهید اطالع سریعا خود پزشک به  را تنفس تعداد افزایش و ادرار رنگ تغییر پوستی،  بثورات زخم، اطراف گرمی یا قرمزی بروز زخم، محل از ترشح یا
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 .باشد می الزم قلب متخصص تایید ،( MRI)   آی آر ام به نیاز صورت در تشخیصی، آنژیوگرافی از پس اول هفته 4 در**

 : داروها مصرف نحوه .6

 .شد خواهد ارائه داروها مخصوص جدول در مهم داروهای برخی به مربوط کلی اطالعات. شود می مشخص ترخیص هنگام پزشک نسخه آخرین طبق بیمار داروهای 

 

 : پزشک به مراجعه بعدی نوبت .7

 از. شود  خواهود  ارائوه  شوما  بوه  منشی توسط دهی نوبت برگه ترخیص از قبل که شد خواهید ویزیت معالج، پزشک صالحدید به ترخیص از پس کمتر یا و یکماه حدود 
 .بپرسید را مصرف نحوه و چک خود بخش پرستار با را ها آن است بهتر خود داروهای گرفتن و ترخیص از بعد.شود گرفته بعدی ویزیت نوبت حتما پذیرش،

 جدول اطالعات کلی مربوط به داروها

 

 نکات آموزشی اثر درمانی اشکال دارو نام دارو ردیف

1 
 آسپرین
ASA 

80-100-

325-500 

mg 
 

 ضد درد ضد التها  
 کاهش فعالیت پالکت

خون از در صورت بروز خونریزی از لثه یا کبودی روی پوست یا دفع 
مدفوع حتما به پزشک مراجعه شود.به دلیل بروز عوارض گوارشی بوا  
یک لیوان شیر یا آبمیوه بعد از غذا میل شود.در بیماران مبتال به آسم 

 وزخم گوارشی فعال منع مصرف دارد.

2 
 کاپتوپریل

CAPTOPRIL 
25-50mg 

 کاهش دهنده فشار خون
 وتقویت عضله قلب

از غذا مصرف شوود.رژیم کوم نموک     بهتر است دارو یک ساعت قبل
باشد. سرفه شایع میباشد. در صورت بروز سرفه وتورم پلکها، چشمها، 
لبها، زبان یا مشکالت تنفسی و پوستی به پزشوک مراجعوه شوود. از    
تمرینات شدید و تغییر وضوعیت ناگهوانی از خوابیوده بوه نشسوته یوا       

 ایستاده خودداری شود.

3 

 دیگوکسین/ النوکسین
DIGOXIN 

LANOXIN 

0.25 mg 
کنترل ضربان قلب ونارسایی 

 قلبی

باید هر روز صبح و در ساعت معینی مصرف شود.دوز فراموش شده را 
ساعت بعد استفاده کرد.نحوه گرفتن نبض را یاد بگیرید  24میتوان تا 

دارو را مصرف کنید. دارورا با آبمیوه یا شویر   233-03وبا ضربان بین 
استفراغ، ضربانات نامنظم قلب، توهم بینائی و بوی  میل کنید.تهوع و 

 اشتهائی از عالئم مسمومیت میباشدکه باید به پزشک مراجعه کنید.

4 
 فورزماید

FUROSMIDE 
40 mg 

افزایش کاهش فشار خون 
 دفع ادرار و مایع احتباس یافته

گوجوه  دارو را با غذا یا شیر میول کنیود.رژیم پرپتاسویم مثول مووز      
 و گردو داشته باشید. خشکبار  کاهو  -خرما -فرنگی

5 
 پالویکس

PLAVIX 
75 mg 

 ضد تجمع پالکت 
 رقیق کننده خون

مصرف این دارو بیما ررا مستعد خونریزی  میکنود بایود از ضوربه یوا     
بریدگی پیشگیری شود ودر صورت خونریزی از لثه یا بینی و یا خون 

 پزشک مراجعه شود. مردگی در بدن، دارو قطع و به

6 
 وارفارین

WARFARIN 
5 mg 

ضد انعقاد خون و رقیق کننده 
 خون

معموال این دارو همزمان با هپارین در بیمارستان شروع میشود و دوز 
مناسب با انجام آزمایش خون تعیین میشود. و هرگز از مقدار توصویه  
شده بیشترویا کمتر مصرف نکنید.دارو را هور روز در سواعت معینوی     

بینی یا خون مردگی در بدن  مصرف کنید.در صورت خونریزی لثه 
 پزشک مراجعه کنیددارو را قطع وبه 

7 
 سیلدنافیل

Sildenafil 
50 mg 

کاهش فشار خون شریان 
 ریوی

 همراه با غذای پرچر  استفاده نشود )بعلت عدم جذ  موثر(

 

 با آرزوی سالمتی برای شما عزیزان
    ...................................بخش.
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