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   قلب باز اطفالیپس از عمل جراح) یخود مراقبت(ص آموزش ترخي

  
  

عد از شود و بیا پرستار به شما اعالم می ی نوشته شده و توسط منشيار ویا دستیت توسط پزشک معالج یزیمار پس از ویص بیدستور ترخ
ص و ی الزم زمان ترخي خالصه پرونده و گزارش شرح عمل و آموزشهايص حاوی، پوشه ترخیص به منشیه حساب و ارائه برگه ترخیتسو

  . و زمان مراجعه مجدد به شما ارائه خواهد شدییدستورات دارو
  

. ابدی یک تا دو هفته بعد بهبود می در عرض  باشد که عموماًی قلب باز می عالئم معمول بعد از جراحء و تهوع جزیی اشتهایب :تغذيه
ن یتواند در رفع ای ترش ميبنبات هاا آیموترش یاستفاده از ل. وقت مصرف شود سر یی غذايها ک اشتها بهتر است تمام وعدهی تحريبرا

ع بهبود زخم استفاده یها جهت تسر نی و پروتئcن یتامینها مانند ویتامی وي حاوییبهتر است در ماه اول از مواد غذا. حالت کمک کننده باشد
 تواند کمک کننده ی میعات کافیبر به همراه مایف  پري، کاهو و غذاهايوه، سبزیبوست استفاده از می کودك به يدر صورت ابتال. دیکن

  .  شودیه می کم چرب و کم نمک توصياستفاده از غذاها. باشد
افت ین را دری است، دفترچه وارفارین الزامی انجام شده مصرف قرص وارفاریعمال قلبر ایا سای یچه قلبیض دری که به علت تعویمارانیدر ب
 مرتبط با مشکل يه ای تغذيه های توصیعیماران با وزن کمتر از محدوده طبین در بیهمچن. ت گرددیم خاص ذکر شده مطالعه و رعایو رژ

  . دیت کنیه ارائه شده رعای کودك خود را طبق مشاوره تغذيماریب
  
تنها در هنگام آغوش گرفتن کودك . ت کودك وجود نداردیت در فعالیجاد محدودی به ايازی نکودکان نوپا معموالً رخواران وی در ش:عاليتف

ط اطراف کودك را نرم و یمح. دی کني زخم خودداري بازو و فشار بر رويت شود از انداختن کودك رویه باسن توسط دست حمایسر و ناح
ص بچه ها را ین مدرسه و بزرگتر بعد از ترخیدر کودکان سن. نه وارد نشودید به قفسه سین خوردن ضربه شدیورت زمد تا در صیمن کنیا

ن ی نفس کردند استراحت کنند و در صورت ادامه ای و تنگید هر زمان احساس خستگید کنید اما تاکیت کردن کنیق به راه رفتن و فعالیتشو
 شوند اجتناب ینه می که سبب ضربه خوردن به قفسه سییتهای ها و فعاليبه مدت دو ماه از بازحداقل . دیت با پزشک مشورت کنیوضع
 به االمکان حتی شود سعی .د اجتناب شودی حداقل تا دو ماه بعد از عمل بای رقابتي، فوتبال و ورزشهاي، دوچرخه سواريکوه نورد. کنند
  . شود پرهیز لوگرمیک 4 يباال اجسام کردن بلند و هاشانه حد از بیشتر دستها بردن باال از هفته شش مدت

  .باشد یم ریپذ امکان معالج پزشک نظر با البته هفته شش تا دو از یجراح عمل نوع به بسته مدرسه به بازگشت
 قابل انواع زا توانید می منزل در آن نداشتن صورت در و گردد می توصیه ماه 5/1 مدت به فرنگی دستشویی از استفاده بزرگتر کودکان در

 . نمائید استفاده باشد، می ها داروخانه از تهیه قابل که حمل

  
 يمسافرتها ،در کودکان بزرگتر. دیل مخصوص کودك استفاده کنیل بهتر است از وسای در هنگام قرار دادن کودك در اتومب:مسافرت
   .دیکن مشورت خود پزشک با صیترخ از بعد ییهوا يهامسافرت انجام مورد در. بود خواهد بالمانع ساعت چند هر توقف شرط به طوالنی
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            . دیت کنیه زخم را روزانه کنترل و بهداشت را رعاین رو ناحیز نگهداشته شود از اید خشک و تمینه بایزخم قفسه س :مراقبت از زخم
            .دی کني زخم خودداري مختلف رويا پمادهایها  ونیسدن لویاز مال.  ندارديگریز دیا هر چین، سرم و یاز به پانسمان، بتادیزخم شما ن

 .دی کني تا زمان بهبود کامل زخم خودداریلونی تنگ و جنس نايدن لباسهایاز پوش

   
 يم دوش رویان مستقیاز جر. ه زخم سودمند خواهد بودی ولرم و شامپو بچه جهت بهداشت و بهبود ناح آباستحمام روزانه با :استحمام

ماه  3 زخمها و استفاده از وان حداقل به مدت يف رویدن لی از کش.دی کرده و آن را پس از استحمام خشک کنيحل زخم خوددارم
  .دی به حداقل برسانی از خستگيری نموده و مدت زمان استحمام را جهت جلوگيخوددار

  
ک روز ی یبهتر است در ط. د استراحت کنندی بایند اما به محض احساس خستگ توانند از راه پله باال رویکودکان م :باالرفتن از پله ها

  .ن رفتن از پله ها را تکرار نکندیین بار باال و پایکودکان چند
  

ا شش ی یک هفته قبل از انجام عمل جراحیر زنده حداقل ی غين کودکان در موارد واکسنهایون روتیناسی بهتر است واکس:ونواکسيناسي
 یون بعد از عمل جراحیناسیماه واکس 3تا  MMR)مانند ( زنده یروسی ويدر مورد واکسنها. ردی صورت گی انجام عمل جراحهفته بعد از

افت ی ماه در7 تا ی الزم است حت، گاهاًی عمل جراحی خاص در طيا داروهای ی خونيافت فراورده هایدر صورت در.  افتدیق میبه تعو
  .دیون با پزشک خود مشورت کنیناسیص در مورد واکسیقبل از ترخ حتماً. ق افتدیواکسن زنده به تعو

  
          .  باشدی موثر می منظم دندانپزشکيتهایزیت بهداشت خوب دهان و دندان و وی رعای از عفونت قلبيریشگی جهت پ:یدندانپزشک

 با پزشک لطفاً.  استیالزام یمحدوده خاصدر INR و کنترل  PTشیزماک و انجام آیوتی بینت شروع آی از اقدامات دندانپزشکیدر بعض
  .دیخود و دندانپزشک مشورت کن

  
ش از ی بدن بيش دمای، افزا)یبرش جراح (یا ترشح از محل زخم جراحی ی، التهاب، گرميدر صورت مشاهده قرمز :عالئم غير معمول

ا اورژانس ی به پزشک خود ق حتماًیم تنفس عمنه هنگای در قفسه سيجاد درد خنجری نفس، ای، تنگ ساعت24 ی درجه دوبار در روز ط38
  .دیمارستان مراجعه کنیب

  
ش از اندازه،             یق بیتم آن، تنفس تند و سخت، تعریا ری و واضح در تعداد ضربان قلب یر ناگهانیی هرگونه تغ:عالئم هشدار دهنده

              استفراغ جهنده مکرر،  ، تهوع وی متوالیین وعده غذای چندد دری شدیی اشتهایا بیخوردن ر ی در شیید، عدم توانای شدیلودگخواب آ
قبل از . دیری تماس بگ115د کودك، با تلفن اورژانس ی شديریک پذیا تمام بدن، کاهش حجم ادرار، تحریصورت  د در سر ویورم شد

  .دی راجع به عالئم هشدار دهنده با پزشک معالج خود مشورت کنص حتماًیترخ
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م ی تنظيشتر داروها برایب.  شودیص مشخص مین نسخه پزشک هنگام ترخیمار شما طبق آخری بيداروها :ه مصرف داروهانحو
جه و ی، سرگیحالی مانند ضعف، بی که قبل از مصرف دارو کودك عالئمیصورتدر .  استيویا ری یم قلبیهبود عالا کنترل و بیضربان قلب 

خون و ضربان قلب کنترل شده و سپس دارو ن قلب باشد، بهتر است ابتدا فشارا ضربایشار خون ق داشت ممکن است از عالئم افت فیتعر
 کنند،  ین مصرف می که وارفاریمارانیدر ب .دیزان دارو مشورت کنیم میدر صورت تکرار موارد فوق با پزشک جهت تنظ. مصرف شود

  را با پرستار کودك خود چک و نحوه مصرف و سواالت خود رااروهاقبل از ترك بخش د.  استيضرورن یافت و مطالعه کتابچه وارفاریدر
  . دی کنی دارو توجه کافيماده سازآ در مورد مقدار و نحوه مصرف و ي پرستاريه های به توصحتماً. دیبپرس

  
 قلب یلک هفته بعد و توسط پزشک داخیه یدن بخیکش  ویت جراحیزی وي براي نوبت مراجعه بعد: مراجعه به پزشکینوبت بعد

رش حتماً ی به شما داده خواهد شد و از پذی توسط منشیص برگه نوبت دهیقبل از ترخ. د شدیت خواهیزیص وی هفته پس از ترخ4-2حدود 
  .  گرفته شودينوبت بعد

  
  021-.................شماره تلفن....................... زان بخشی شما عزي برای سالمتيبا آرزو
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   مربوط به داروهایکلجدول اطالعات 

  
 آموزشي نكات و عوارض درماني اثرات داروئي اشكال نام دارو دارويي دسته

  

  فوروزماید

Furosemide 

  گرم میلی 40

 

رها
مد

  

)
ور 

ر آ
درا

ا
( 

  

 متوالزون

Metolazone 

 گرم میلی 5

 بدن اضافی مایعات  دفع-

 ورم  بهبود-

 نفس تنگی  کاهش-

ــا امکــان صــورت در ــصرف روزه               . شــود م
  روزانه وزن کنترل *
 پتاسیم :مانند ها الکترولیت اي دوره چک* 
 پزشک صالحدید با

 :عوارض احتمالی
 و پوستی راش – سرگیجه در شروع مصرف 

 ، تیره شدن ادرار و کاهش وزنبدن آبی کم

ده
كنن

هار
م

 
اي

ه
 

AC
E

 

  کاپتوپریل

Captopril 

 گرم میلی 25 -50

ــدن - ــدتر شــ ــوگیري از بــ              جلــ
 عملکرد قلب

            بیمـــــاري  عالئـــــم  بهبـــــود-
 نارسایی قلبی

 عمر طول   افزایش-

 مجدد بستري احتمال  کاهش-

 افزایش بتدریج و میشود شروع پایین دوز با
 کنتــرل بـراي  اي دوره آزمـایش . یابـد  مـی 

 الزم پزشک صالحدید طبق پتاسیم عملکرد
  .است

   :احتمالی عوارض
 روز چنـد  از بعـد  سـرگیجه  مهادا صورت در

 نفس، تنگی خشک، هاي سرفه داشتن اول،
 بــه بالفاصــله ،ورم و گیجــی ضــعف، راش،
 .دهید اطالع خود پزشک

  لوزارتان

Losartan 

 

  گرم میلی 25 -50

  

 

ده
يرن

ه گ
نند

د ك
دو

مس
  

ين
انس

نوت
نژي

آ
 گرم میلی 80-160 والسارتان ۲

  کاهش احتمال بستري مجدد-
   قلبییی نارساعالئم بهبود -
ملکرد قلـب    احتمال بدتر شدن ع    -

  .کند را کم می
  افزایش طول عمر-

 دوز بــه تــا شــود مــی شــروع پــایین دوز از
  .برسد مناسب
 عملکرد براي اي دوره خون آزمایش کنترل
 پزشک صالحدید طبق خون پتاسیم و کلیه
  .است الزم

  :احتمالی عوارض
 سرگیجه
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رها
الك

بتاب
 

  

  پروپرانولول

 

 گرم میلی 10-20-40

  قلب عملکرد بهبود -
  مجدد بستري احتمال کاهش -
  عمر طول افزایش -
 قلب نامنظم ضربان بهبود -

 شروع پایین دوز با نشود، قطع ناگهانی بطور
  امکـان . برسـد  مناسـب  دوز بـه  تا شود می
 تغییـر . دارد وجـود  وضعیتی خون فشار افت

 دراز ایـستاده،  بـه  نشسته از وضعیت آهسته
 بـه  را اثـرات  ایـن  عالئـم  اولـین  با کشیدن
 را خــود قلـب  ضـربان . رسـاند  مـی  حـداقل 
  .دبگیری

   :احتمالی عوارض
ــستگی ــرگیجه، و خ ــورت در س ــه ص  ادام
 تنگـی  احـساس  هفته، دو از بیش سرگیجه

 پزشـک  بـا  کنـد  خیلی قلب ضربان یا نفس
 .بگیرید تماس

ست
وني

تاگ
آن

 
ون

ستر
آلد

 

  

 اسپیرونوالکتون

Spironolactone 

  

  میلی گرم 25

 

 

   بدن اضافی مایعات دفع -
 نارســایی بیمــاري عالئــم بهبــود -

  قلبی
 عمر طول افزایش -

 کلیـه  عملکرد جهت اي دوره خون آزمایش
   پزشک صالحدید با پتاسیم سطح و

  :عوارض
 بـه  سریعاً شدید استفراغ یا اسهال دچار اگر

 .نمایید مراجعه خود پزشک

 لیلدنافیس

Sildenafil 
  میلی گرم100-50

 لیتاداالف

Tadalafil 

  

  میلی گرم10

 تمــام ستیــل ،ییـ دارو تــداخالت علــت بـه 
       . دیـ ده ارائـه  پزشـک  بـه  را مـار یب يداروها

 یکـاف  توجـه  مـصرف  دفعات تعداد و دوز به
 قاشـق  ایـ  سرنگ با دارو حتما. دیباش داشته

ــراه  کنتــرل اســت بهتــر. شــود داده هم
  .شود انجام فشارخون

      ،یگرفتگــ گــر ســردرد،: یاحنمــال ضعــوار
  ینیب یگرفتگ جه،یسرگ هاضمه، سوء

 مداوم، گوش وزوز ،یینایب کاهش درصورت
 اطـالع  خود پزشک به حتما ییشنوا کاهش

شاد .دیده
گ

 
ده

كنن
 

ق ر
رو

ع
 یوي

  

  

  بوزنتان

Bosentan 

 

  

  

  

125- 5/62  

  

  

 

  . شودین شروع مییاز دوز پا يویر عروق  فشار کاهش -
 .شودین غذا مصرف ما بدویهمراه 

  .دی کنيپ فروت خودداریاز مصرف گر
ــوارض احتمــال  ــر: یع  ی نــاراحت–درد  س

  در طــول مــصرف ممکــن اســت یگوارشــ
  .جاد شودیا

ش ید، افـزا  یدرد مداوم و شـد     در صورت سر  
               و ی نفـــس، احـــساس خـــستگ  یتنگـــ

 ی پوســت، درد شــکميد، زردیضــعف شــد
ـ    ییا تغ ید  یشد ا پزشـک  ر رنـگ ادرار حتمـا ب

 .دیخود مشورت کن
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 دیگوکسین

Digoxin 

  

  میلی گرم25/0

تي
آن

 
مي

ريت
آ

 

  

 نیالنوکس

   میلی گرم05/0

  سی سی1

  
  
  قلب منظم نا ضربان کنترل -
   قلب عملکرد بهبود -
 قلبی نارسایی عالئم بهبود -

   .دیباش داشته یکاف توجه ییدارو دوزاژ به
 و پتاسـیم  مانند ها الکترولیت اي دوره چک

Digoxin پزشک صالحدید با  
   :عوارض

 دیـد،  تاري تهوع، عالئم داشتن صورت در 
 پزشک به سریعاً سرگیجه کند، قلب ضربان
 .کنید مراجعه

 

  وارفارین

Warfarin 

 کننـده  رقیـق  و خـون  انعقاد ضد - گرم میلی 5-1
 خون

ــا مناســب دوز  تجــویز طبــق Pt آزمــایش ب
 . باشد می پزشک

 ضد
يل

شك
ت

 
خته

ل
 پالکت ضد - گرم میلی 80-100 نیآسپر 

. شـود  اسـتفاده  روز از معین ساعت سر دارو
 در مردگی خون یا بینی خونریزي درصورت

 سـریع  پزشـک  بـه  مـدفوع  در خون یا بدن
 .کنید مراجعه

 سالبوتامول
                        کرگرمیم100
 یتنفس يمجرا کننده باز - پاف هر در

 آترونت
                     کروگرمیم20
 پاف هر در

 یتنفس يمجرا کننده باز -

سپر
ا

ی
ی ها

شاق
ستن

 ا
 دی تایفلوکس ی

               کروگرمیم250
 پاف هر در

 یموضـع  و یاستنـشاق  التهاب ضد-
 یتنفس يمجرا

 در بهداشـت . شـود  هیته اریاسم ستا بهتر 
 درپــوش. شــود تیــرعا ياســپر ينگهــدار

 شهیـ هم. ردیـ گ قـرار  آن يرو حتما ياسپر
  .دیباش داشته خود همراه را ياسپر
 حیصـح  نحوه مورد در صیترخ از قبل لطفاً

 الزم آمـوزش  خود پرستار از ياسپر استفاده
 .دیکن افتیدر را

 

  
  


