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 مغزیپالستی يونژآ/ فیاگريونژآ از پس يصترخ زش )خودمراقبتی(موآ

 از بعد .می شود معالا شما به رپرستا یا منشی توسط و هشد نوشته شما ترخیص رستود معالج پزشک توسط یزیتو از پس 

 نماز زمال زش هایموآ به همراه CD و گزارش آنژیوگرافی ،هندوپر خالصه ،منشی به ترخیص برگهئه ارا و بحسا تسویه

  شد. هداخو ئهارا شما به ترخیص

در هفته های . ف شودمصر بیشتر هعدو و کم حجم با اغذ ستا بهتر عتهو و شتهاییا بیبرای کمک به رفع حالت  :يهتغذ

 یهااغذ کمک کننده است. توصیه می شود از خمز دبهبو تسریع جهتاز ویتامین و پروتئین غنی ییاغذ ادمواول استفاده از

به همراه مایعات پرفیبر  یهااغذ و کاهو ی،سبز ه،میو از نیدامی تو یبوستفع ر جهت. کنید دهستفاا نمک کم و بچر کم

 یا صقر فمصر با و کنند حفظ هشد ئهارا تغذیه ورهمشا طبق را دخو یابتد یمرژ یابتیکد رانبیما. کنید دهستفاا کافی

 طبق دستور پزشک در فواصل مشخص را ول و قندخون کلستر سطح. کنند حفظ لنرما حد در را دخو نخو قند ،نسولینا

 .کنید حفظ لنرمامحدوده  در را دخووزن  همچنین ایده ال است نمائید. لکنتر و چک

انجام این  از بعد بیماران از بسیاری. کنید معمول حد از بیش خستگی احساس روز چندین طبیعی است برای  :ليتفعا

 از تا مدتیباید  نژیوپالستی(ن ) آبد در ستنتا اریجاگذ رتصو برگردند. در خود کار به هفته یک ظرف توانند می روش

 وکوتاه مدتتفریحی  رتصو بهبعد از گذشت حداقل یک هفته می توانید همچنین . کنید دوری شدید یها ورزش

 قبامر. یدوبر راه دقیقه 51 ساعت 2 هررانندگی کنید  که قرار است درسفرتی رصو با گذشت زمان درکنید.  نندگیرا

 از داروها باشید. بعضی گیدلوآ ابخو

 .کنید خودداری جنسی های فعالیت از هفته یک مدت : بهجنسی ليتفعا 

 در. کنید عایتر را ناحیه ینا شتابهد و کنید چک مرتبرا  خمز :نژيوگرافی)کشاله ران(آمحل  خمز از قبتامر 

 ندارد. یا بتادین نپانسما به زنیا شما خمز. هیدد عطالا دخو پزشک بهحتما  ترشح ،گرمی ب،لتهاا ی،قرمز رتصو

مدت کنید.  خشک مستحماا از پس را خمز محلده کنید. ستفاا شستشو جهت بچه شامپو یا نصابو و آب از :مستحماا

 طوالنی نباشد.زمان استحمام 

  .ندارند ستنتا بر یثرا ها هشگاوفر و ه هاگاودفر در دموجو ب هاییارد مانند فلز هکنند شناسایی  یهااربزا

، خم ز افطرا گرمی یا یقرمز وزبر ،آنژیوگرافی محل از ترشح یا  رمتو ،یخونریز عقوو رتصو در :عالئم غير معمول

با پزشک خود مشورت یا به  ساعت( 22 طی روز در ربا دو جهدر 83 از بیش نبد یماد یشافز)ا تب ،پوستی راتبثو

 اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.
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 در خصوص به پا، ساق یا و بازو صورت، در ناگهانی ضعف یا کِرِختی احساس مغزي: سكته هشداردهنده عالئم

 چشم، اختالل دو یا یک بینایی در ناگهانی اختاللمفاهیم،  درك ناگهانی اختالل یا کردن صحبت در بدن، اشكال طرف یک

  ناگهانی. شدید و تعادل، سردرد اختالل گیجی، رفتن، راه در ناگهانی

 سریعا تماس بگیرید. 111در صورت بروز هریک از عالئم هشدار دهنده باال با اورژانس محل سكونت خود با شماره 

 عمل تحت که نیرابیما. دشو می مشخص ترخیص مهنگا پزشک نسخه خرینآ طبق شما یهادارو: هاداور فمصر هنحو

 ینا نمونه. کنند دهستفاا نخو هکنند قیقر یهادارو از یبیشتر ادتعد یا یک از بایست می نداگرفتهارقر اریگذ ستنتا

. کنند می کمک گسرخر ادنسدا و ستنتا در لخته دیجاا لحتماا کاهش به هادارو ینا. هستند سپیرینآ و یكسوپال هادارو

 عالئمی که تیرصو در دارو فمصر از قبل ینابنابر می باشد شما قلب نضربا و نخو رفشا تنظیم ایبر شما یهادارو بیشتر

 از قبل  حتماً که باشد شما قلب نضربا یا رفشا فتا عالئم از ستا ممكن شتیددا تعریق یا ،سرگیجه ،بیحالی ،ضعف مانند

 جهت دخو پزشک با قفو ردمو ارتكر رتصو در و کنید فمصر را دارو سپس و لکنتر را دخو نضربا و رفشا  دارو فمصر

  .کنید رتمشو دارو انمیز تنظیم

 شد هیداخو یزیتو دخو اعصاب مغز ومتخصص  پزشک توسط ترخیص از پس یک ماه :پزشک به جعهامر یبعد نوبت

 از بعد. دشو گرفته یبعد نوبت حتماً شپذیر از و شد هداخو داده شما به منشی توسط هید نوبت برگه ترخیص از قبل که

       .بپرسید را فمصر هنحو و چک دخو رپرستا با را نهاآ ستا بهتر دخو یهادارو گرفتن و ترخیص

آنژیوپالستی و تعبیه استنت همیشه یک درمان دائمی برای بیماران عروق کاروتید یا مغز نمی باشد و ممكن است در 

بیافتد و نیاز به درمان مجدد و یا حتی عمل جراحی باشد. تغییرات شیوه زندگی مانند بعضی بیماران تنگی مجدد اتفاق 

ترك  استعمال دخانیات ، تغذیه سالم، مدیریت استرس  و تحرك فیزیكی  در کاهش عوامل خطر زا، زندگی سالم  و 

علمی  جهت ایجاد این تغییرات ها و بروشورهای کنترل بیماری مهم است. با  مشورت پزشک یا پرستار و مطالعه کتابچه

 اگاهی مناسب  را کسب کنید.
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 داروها به مربوط کلی جدول اطالعات
 

 نكات آموزشی اثر درمانی اشكال دارو نام دارو رديف

1 
 آسپرين
ASA 

80-100-325-

500 mg 
 

 –ضد درد  –ضد التهاب 
 كاهش فعاليت پالكت

كبودي روي پوست يا دفع خون از مدفوع در صورت بروز خونريزي از لثه يا 
حتما به پزشك مراجعه شود.به دليل بروز عوارض گوارشي با يك ليوان شير بعد 

 در بيماران مبتال به آسم وزخم گوارشي فعال منع مصرف دارد. از غذا ميل شود.

2 
 آتورواستاتين

ATORVASTATIN 

10-20-40 

mg 

كاهش دهنده چربي 
 LDLخون

هفته بعد آزمايشات كبدي چك  21-6قبل يا بعد از غذا ميل كرد .ميتوان دارو را 
شود .برنامه غذايي كم چرب و برنامه ورزشي منظم داشته باشيد.در صورت 

 استفاده همزمان با ديگوكسين با پزشك مشورت شود.

3 
 كاپتوپريل

CAPTOPRIL 
25-50mg 

 كاهش دهنده فشار خون
 وتقويت عضله قلب

ت قبل از غذا مصرف شود.رژيم كم نمك باشد. سرفه بهتر است دارو يك ساع
شايع ميباشد. در صورت بروز سرفه وتورم پلكها، چشمها، لبها، زبان يا مشكالت 
تنفسي و پوستي به پزشك مراجعه شود. از تمرينات شديد و تغيير وضعيت 

 ناگهاني از خوابيده به نشسته يا ايستاده خودداري شود.

4 
 ديگوكسين

DIGOXIN 
0.25 mg 

كنترل ضربان قلب ونارسايي 
 قلبي

بايد هر روز صبح و در ساعت معيني مصرف شود .دوز فراموش شده را ميتوان تا 
-66ساعت بعد استفاده كرد.نحوه گرفتن نبض را ياد بگيريد وبا ضربان بين  21

دارو را مصرف كنيد . دارورا با آبميوه يا شير ميل كنيد.تهوع و استفراغ،  266
ات نامنظم قلب ، توهم بينائي و بي اشتهائي از عالئم مسموميت ميباشدكه ضربان

 بايد به پزشك مراجعه كنيد.

5 
 فورزمايد

FUROSEMIDE 
40 mg 

افزايش –كاهش فشار خون 
 دفع ادرار و مايع احتباس يافته

ارو را . د در ساعت معيني مصرف شود تا شب ادراري شما را ناراحت نكند روزها
 –كاهو  -خرما -گوجه فرنگي–ير ميل كنيد .رژيم پرپتاسيم مثل موز با غذا يا ش

  خشكبار و گردو داشته باشيد.

6 
 هيدرو كلرتيازيد

HYDROCHOLORTHIAZIDE 
50 mg 

كاهش فشار خون و افزايش 
 دهنده حجم ادرار

صبحها در ساعت معيني مصرف شود تا شب ادراري شما را ناراحت نكند .در 
بعد از ظهر ميل  6خون مرتب كنترل شود.نوبت عصر راساعت  افراد ديابتي ، قند

 كنيد.

7 
 ايزوسوربايد

ISOSORBIDE 
10-40 mg 

گشاد كننده –ضددرد قلبي 
 كاهنده فشار خون –عروق 

اين دارو در پيشگيري درد قلبي موثر است .سردرد عارضه شايع ان است كه با 
به پزشك مراجعه شود.بر  مسكن برطرف ميشود ،  اگر سردرد شديد و پايدار بود

 افروختگي صورت واحساس سوزش زير زبان از عوارض دارو ميباشد.

8 
 متوپرولول)متورال(

METOPROLOL 
50-100 mg 

كاهنده ضربان قلب و فشار 
 خون

اثر درماني بعد از يك هفته مشاهده ميشود. نحوه گرفتن نبض را ياد بگيريد و با 
يد. دارو نبايد بطور ناگهاني قطع شود. دارو را مصرف كن 266-66 ضربان بين

 افراد ديابتي مرتب قند خون خود را چك كنند.

9 
 پالويكس

PLAVIX 
75 mg 

رقيق –ضد تجمع پالكت 
 كننده خون

مصرف اين دارو بيما ررا مستعد خونريزي  ميكند بايد از ضربه يا بريدگي 
مردگي در بدن، پيشگيري شود ودر صورت خونريزي از لثه يا بيني و يا خون 

 دارو قطع و به پزشك مراجعه شود.

10 
 وارفارين

WARFARIN 
5 mg 

ضد انعقاد خون و رقيق كننده 
 خون

. و هرگز از مقدار توصيه انجام دهيد ق دستور پزشكطبرا  pt حتما ازمايش
شده بيشترويا كمتر مصرف نكنيد .دارو را هر روز در ساعت معيني  مصرف 

بيني يا خون مردگي در بدن دارو را قطع وبه  –كنيد.در صورت خونريزي لثه 
 .پزشك مراجعه كنيد

11 
 نيترو گليسرين

NITROGLYCERIN 
2.6-6.4 mg 

گشاد كننده –ضد درد قلبي 
 عروق

در پيشگيري دردهاي قلبي موثر است .سردرد با اين دارو كمتر ديده اين دارو 
ميشود. دارو دور از رطوبت و نور نگهداشته شود. در صورت تاري ديد يا خشكي 

 دهان مصرف را قطع و به پزشك مراجعه كنيد.

 
 با آرزوي سالمتي براي شما عزيزان

    ....................................بخش 
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