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 (Device)قلبی يه باطريتعبپس از ص بيماران يآموزش ترخ

 
ص يه حساب و ارائه برگه ترخيبعد از تسو، شوديا پرستار به شما اعالم مي يص شما نوشته شده و توسط منشيدستور ترخ يار ويا دستيت توسط پزشک معالج يزيپس از و 

 ه شما ارائه خواهد شد.ص بيالزم زمان ترخ ي، خالصه پرونده و شرح عمل و آموزشهايبه منش

)در صورت مبتال بودن به بيماري مزمن کليه بايد در دريافت پروتئين محتاط پروتتين پر ويتامين و پر استفاده از رژيم غذايي در هفته هاي اول پس از تعبيه باطري: هيتغذ

استفاده از کربوهيدراتهاي  )سبزيجات و....  (،تفاده از مواد غذايي حاوي فبير اس .بوقلمون توصيه مي گرددو  مرغ گوشت ماهي،. مفيد استجهت تسريع بهبود زخم  باشيد(
تخم مرغ، حبوبات در رژيم و کنترل بيماري ديابت موثر هستند.  در پيشگيري قندهاي ساده مانند قند، شکر و شيريني هابه جاي پيچيده مانند پاستا، نان، غالت غيرشيرين 

يم کم چرب براي داشتن وزن سالم و پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي دريافت کنيد. از مصرف انواع کيک ها و شيريني هاي آماده، غذايي بوده ولي الزم است يک رژ
بيماري  حاوي روغن هيدروژنه و چربي ترانس هستند، اجتناب کنيد. چنانچه بيماري با سابقهو  چيپس هاي سيب زميني و ذرت، غذاهايي که در روغن زياد سرخ مي شوند

 در صورت استفاده از داروهاي خاص نظير وارفارين، رژيم غذايي بايد رژيم غذايي خاص تحت نظر پزشک معالج را دقيقا رعايت کنيد. قلبي باشد براي مثال نارسايي قلبي
 رعايت نماييد.حتما ذکر شده در دفترچه وارفارين را خوانده و  خاص

ي پس از ترخيص از بيمارستان داراي اهميت زيادي است. همراهان/ بيماران ناحيه جراحي را به صورت روزانه مالحظه محل برش تعبيه باطرارزيابي روزانه  بررسی زخم:

درصورتي که در شهرستان بخيه براي کشيدن  .(روز پس از جراحي ادامه مي يابد 41-41)نموده سپس يک گاز استريل به صورت خشک براي پانسمان مجدد استفاده شود
   .بعد از مشورت با پزشک معالج خود به مراکز تخصصي قلب در محل سکونت خودمراجعه کنيد مي توانيد سکونت داريد ،

 تا بعد از خروج بخيه، خيس کردن زخم يا استحمام ممنوع است. استحمام:

نه حرکتهاي شديد و ناگهاني و يا بلند کردن اجسام سنگين با دست محل تعبيه باطري قلبي هفته پس از تعبيه باطري الزم است از هرگو 2طي  :فعالیت جسمانی

به منظور جلوگيري شنا تا پايان عمر ممنوع است.  و انجام حرکات ورزشي شديد، کشش دست هنگام پوشيدن لباس دستگاه، تعبيه خوابيدن روي دست محل اجتناب نماييد.

  .باال بياوريد سطح افقدست سمت کاشت باطري را روزانه چندين بار در  از رخداد چسبندگي در مفصل شانه،

انجام مسافرت به شرط آگاهي از مراکز ارائه خدمات به بيماران تا زمان کشيدن بخيه ها و ترميم محل تعبيه باطري امکان رانندگي وجود ندارد.  :رانندگی و مسافرت

 تابعه آن که امکانات ارائه اين گونه خدمات فراهم است، بالمانع مي باشد.داراي باطري قلبي در شهر مقصد و يا شهرستان 

  سانتي متر بالمانع است. 21با رعايت فاصله حداقل  ضعيف : استفاده از موبايل يا قرار گرفتن در ميدان هاي مغناطيسياستفاده از موبايل

دت عملکرد انها در بدن شما متفاوت است در صورت نياز به اطالعات بيشتر با پزشک خود طول عمر اين دستگاهها با توجه به نوع دستگاه و ش طول عمر دستگاه:

 براي بيمار داراي دستگاه ضربان ساز قلبي ممنوع است. MRI  انجامبا پزشک خود مشورت کنيد.  حتما قبل از استفاده از خدمات راديولوژي مشورت کنيد.

بدون هيچگونه نگراني مي توان به  ،جراحت محل تعبيه ضربانسازتداخل ندارد. پس از بهبود فعاليت جنسي تعبيه دستگاه هاي ضربانساز قلبي با انجام   :فعالیت جنسی

درد قفسه صدري و تنگي نفس غير قابل تحمل  يا سرگيجه هاي شديد و ،دچار عالئم قلبي نظير تپش هاي شديد قلبروابط انجام آن مبادرت نمود. بيماراني که در طي 
 .الزم است با پزشک خود مشاوره نمايند ،مي شوند

 د:يریر با پزشک خود تماس بگيا موارد هشدار دهنده زيروز مشکالت در صورت ب
هرگونه تورم و سرخي،  .شود مراجعه يبيمارستان اورژانس به سريعاو بايد  کاهش سطح هشياري، سنکوپ، تنگي نفس شديد، از عاليم هشدار دهنده است، شديد سرگيجه

 .ري  يا تب به سرعت مورد توجه واقع شده و بيمار به پزشک معالج و يا اورژانس بيمارستاني مراجعه نمايدخونريزي از محل، خروج ترشحات چرکي از ناحيه تعبيه باط

داروهاي شما طبق آخرين نسخه پزشک هنگام ترخيص مشخص مي شود. بيشتر داروهاي شما براي تنظيم ضربان قلب و فشار خون شما مي  نحوه مصرف داورها:

دارو در صورتي که عالئمي مانند ضعف، بيحالي، سرگيجه يا تعريق داشتيد ممکن است عالئم افت فشار يا ضربان قلب شما باشد که حتماً قبل باشد، بنابراين قبل از مصرف 
  د.رت کنياز مصرف دارو فشار و ضربان خود را کنترل و سپس دارو را مصرف کنيد و در صورت تکرار موارد فوق با پزشک خود جهت تنظيم ميزان دارو مشو

: نبض ضربه اي است که براثر عبور خون به ديواره سرخرگ وارد مي شود و ناشي از ضربان قلب است. رايجترين محل لمس نبض ، نبض کنترل تعداد ضربان نبض

و  411اريد. افزايش ضربان بيش از راديال در قسمت خارجي مچ وروي استخوان راديوس است. تعدادضربان را در يک دقيقه کامل  به وسيله دو انگشت مياني واشاره بشم
 در صورت پايدار بودن نيازمند مشورت با پزشک مي باشد.  01کاهش ضربان کمتر از 

                                                                                                                                                                                         
حدوداً يکماه پس از ترخيص، توسط پزشک متخصص قلب ويزيت خواهيد شد که قبل از ترخيص برگه نوبت دهي و آناليز باطري مراجعه به پزشک:  ينوبت بعد

 خود را انجام دهيد. در حفظ دفترچه اناليز  وبه همراه داشتن ان در هنگام ويزيت دقت کنيد. حتما اناليز پيس در زمان مقرر توسط منشي به شما داده خواهد شد.

 
 واحد اموزش سالمت4114ويرايش دوم : تابستان          با آرزوي سالمتي براي شما عزيزان

 

 نام بخش:

  :شماره تماس

www.rhc.ac.ir: سایت 

 

http://www.rhc.ac.ir/


     رمزك آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

 

 
FN-29-39 

 

 جدول کلی اطالعات دارویی

 

 دسته دارویی
 نام دارو

 دوز دارویی

 )ميلی گرم(
 وعوارض احتمالی ینکات اموزش

ن
ن خو

ي از لخته شد
پيشگير

 

 57 پالویکس
 از دستور پزشکتان پيروي ميکنيد.در مصرف دارو دقيقا مراقب باشيد که 

مقدار مصرف دارو را افزايش ندهيد، بيشتر از مقدار تجويز شدده مصدرف   
 .نکنيد و بدون توصيه ي پزشک خودتان دارو را قطع نکنيد

وش نکنيد. قبل از تمام شدن دارو آن براي اثر بخشي بهتر، دوزي را فرام
 را تهيه کنيد.

در مصرف اين داروها احتمال بروز خونريزي وجود دارد، از آسديب دوري  
 کنيد. از مسواک نرم و لوازم اصالح برقي استفاده کنيد.

ا ضدربه بده سدرتان حتدي اگدر      يا آسيب ديدن يدر صورت زمين خوردن 
بده دليدل تدداخالت     کنيد. احساس خوب بودن داشتيد به پزشک مراجعه

اين دارو با بعضي داروهاي ديگر چنانچه داروي خاصي مصرف مي کنيد 
در مورد داروي وارفارين  قبل از مصرف دارو به پزشک خود اطالع دهيد.

پزشک داروي شما را تنظيم  با نظر ptحتما بايد براساس جواب ازمايش 
 دفترچه وارفارين را دريافت کنيد. شود و

 01-011-527 اسپرین

 01-01 تيکاگرلور

 ریواروکسابان
21-07-01-

7/2 

 7 وارفارین

 7/2-7 اپيکسابان

ب
ن قل

ظيم کننده ضربا
تن

 

فشارخون، ضربان قلب خود را  از نظر تغييرات  در مصرف اين داروها 071-511-011 پروپافنون

 ودوج وضعيتي خون فشار افتاحتمال  قابل توجه اندازه گيري کنيد.

 اولين با کشيدن دراز ، ايستاده به نشسته از وضعيت آهسته تغيير. دارد

 قطع ناگهاني داروها بطور اين. ميرساند حداقل به را اثرات اين عالئم

حتما  ي مانند اسم مبتال هستيددر صورتي که به بيماري هاي ريو .نشود

ر پزشک خود اطالع دهيد. حتي در صورت بهبودي دارو را طبق دستو به

 در مي باشد، سرگيجه و خستگي: احتمالي عوارضاز پزشک ادامه دهيد.

 ضربان يا نفس تنگي احساس ، هفته دو از بيش سرگيجه ادامه صورت

 ،دارونوداروي امياستفاده از  در . بگيريد تماس پزشک با کند خيلي قلب

 اي دوره خون آزمايش کنترل پوست خودرا در برابر نور محافظت کنيد.

انجام  پزشک صالحديد طبق و قند خون پتاسيم و کليه لکردعم براي

ساير داروهاي مصرفي خودرا  در هنگام ويزيت به پزشک  مي شود.

 نشان دهيد.

 011 فلکایينيد

 27/0-7/02-27 کارودیلول

 بيزوپرولول

 )کنکور(
01-7-7/2 

 متوپرولول

 (متوهگزال)

71 

05-57/25-

7/75 

 71-01 سوتالول

 211 دارونوامي

 211-011 مگزیليتين

ن باال
کنترل فشارخو

 

 کاپتوپریل
 

71-27 
 

 خدون  آزمايش کنترل.اين داروها منظم طبق دستور پزشک مصرف کنيد
 الزم پزشدک  صالحديد طبق خون پتاسيم و کليه عملکرد براي اي دوره
 از وضعيت آهسته تغيير. دارد وجود وضعيتي خون فشار افت امکان .است

 حدداقل  بده  را اثرات اين عالئم اولين با کشيدن دراز ، ايستاده به نشسته
ساير داروهاي مصرفي خودرا  در هنگام ويزيت به پزشک نشدان   .برساند
 دهيد.

 لوزارتان
71-27 

 

 والزارتان
 

001-01-71 
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 دارویی
 نام دارو

 اشکال دارویی

 )ميلی گرم(
 وعوارض احتمالی ینکات اموزش

پي
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ي ا
ير

شگ
 

 21-71 پنتا پرازول

قرص پنتوپرازول را دقيقاً همانطور که پزشدک بده شدما تجدويز کدرده اسدت،       
بهتر است قرص پنتوپرازول يا کپسول پنتوپرازول يدک سداعت    .استفاده نماييد

قبل از صبحانه مصرف شود.در صورت فراموش کدردن يدک دوز، بده محدض     
ا مصرف کنيد. و بر طبدق برنامدم مشدخص بده     يادآوري، نوبت فراموش شده ر

اگر عالئم بيماري شما بهتر نشد و يا حتدي بددتر شدد    .مصرف دارو ادامه دهيد
امکان دارد شروع اثر قرص پنتوپرازول مدتي طول .بايد با پزشک مشورت کنيد

کپسول پنتوپرازول را به صورت کامل همراه با يک ليوان آب بلعيده و از  .بکشد
به دليل تدداخالت ايدن دارو   .رد کردن وجويدن آنها خودداري کنيدباز کردن، خ

با بعضي داروهاي ديگر چنانچه داروي خاصي مصرف مي کنيد قبل از مصدرف  
براي ادامه درمان حتما با پزشک خود مشورت  دارو به پزشک خود اطالع دهيد.

 کنيد.

ها
در

م
 

ر(
او
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را
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(

 

 71 فورزماید
 امکان صورت در ت به بقيه داروها مصرف شود.اين داروها با فاصله زماني نسب

 وزن انجام شدود.  کنترل ناشتا هروز صبح امکان صورت در .شود مصرف روزها

پزشدک در مصدرف ايدن     صدالحديد  بدا  پتاسيم مانند الکتروليتها اي دوره چک

 آبدي  کدم ، داروها ضروري است. عوارض احتمالي: سرگيجه  در شروع مصرف

 کاهش وزن، تيره شدن ادرار و  بدن
 27 نوالکتونورياسپ


