

مقدمه



قلب يك عضو عضالني است كه خون را به تمام بدن پمپ

شب قبل از آنژيوگرافي از ناحيه ناف تا باالي هردو
زانو بطوري كه خراشيدگي ايجاد نكنهد تراشهيده

ميكند و .موادغذايي و اكسيژن را به كليه سلولهاي بدن

شود و حمام نماييد .اقايهان بهتهر اسهت موههاي

ميرساند .سلولهاي قلب نيز با رگهايي به نام عروق

سينه خود را نيز بتراشند.

كرونر تغذيه ميگردند كه در صورت اشكال در خونرساني



به هنگام بستري تمامي مدارك پزشكي (نوارقلب،

قلب دچار مشكل قلبي ميگردد.

اكوكهههارديوگرافي ،آزمهههاي

آنژيوگرافي

سيتهياسهكن CD ،آنژيهوگرافي قلبهي و  ...را

آنژيو يعني رگ ،آنژيوگرافي يعني عكسبرداري از رگهاي

همراه داشته باشيد.

قلب و يك روش تشخيصي در بيماريهاي قلبي و عروقي



 ،تسهههت ورزش،

حداقل  6-8ساعت قبل آنژيوگرافي ناشتا باشيد،

ميباشد كه جهت تعيين عملكرد قلب ،درصد گرفتگي

اگر نوبت انژيوگرافي شما صبح ميباشد صبحانه

رگهاي قلبي و بررسي دريچهها ،درمان گرفتگي عروق و

نخوريد واگر بعداز ظهر وقت داريد صبحانه سبك

بعضي بيماريهاي دريچهاي به ويژه در موارد تنگي دريچه

ميل كرده و ناهار نخوريد.

ميترال و تنگي دريچه شريان ريوي مي باشد.



آنژيو پالستي:

درصورت بروز عالئم جديد در صبح روز بستري
مثل تب ،اسهال و ...حتما اطالع دهيد.



قبل از مراجعه به بخ

آنژيوگرافي مثانه خود را

خالي نماييد.


آموزشهاي داده شده توسط پرسنل بخ

را

دقيقا اجرا نماييد.


بهخاطر داشته باشيد وقت داده شده به شما
تقريبي ميباشد و از صبوريتان سپاسگزاريم.

در بخش آنژيوگرافي چه رخ مي دهد؟
آنژيوگرافي در يك اتاق مخصوص انجام ميشود ،پزشك و
پرستاران لباس مخصوص سبزرنگ پوشيدهاند .پس از ورود
به اتاق روي تخت مخصوص به پشت ميخوابيد ،ضد عفوني
كشاله ران يا مچ دست ( بسته به نظر پزشك توسط

در مورد مصرف يا قطع داروهاي قلبي و ديابت و

پرستار هم جنس شما انجام ميگردد .روي بدن شما پارچه

...حتما به توصيههاي پزشك عمل نماييد.

استريل با ناحيه مشخص باز پوشانده ميشود ،دقت كنيد

اشياء قيمتي و زيورآالت ،گوشي همراه ،

دست خود را روي پارچه نگذاريد.

دندان مصنوعي و ...را به همراه خود بسپاريد.

محل انجام انژيوگرافي  ،با تزريق داروي بيحسي بصورت
موضعي بيحس شده و درد فقط درهنگام تزريق ميباشد و

بازكردن رگ به وسيله بالون از طريق آنژيوگرافي



والوپالستي:



النگوي خانم ها بايد از دست خارج گردد .

بازكردن تنگي دريچه قلب توسط بالون



در صورت ابتال به بيماري و يا حساسيت به هرنوع

پس ازآن ديگر دردي احساس نميكنيد.

دارو و يا ماده غذايي به خصوص مواد غذايي

حين انجام كار كامال هوشيار هستيد بنابراين هر زمان

يد دار مانند ماهي جنوب به پزشك و پرسنل

پزشك دستوري داد(سرفه ،نفس عميق ،حركت سر و...

پرستاري اطالع دهيد.

اجرا نماييد.

در صورت داشتن سابقه بيماري كليوي،تنفسي و

در صورتي كه احساس سرفه شديد ،طپ

بيماريهاي خوني به پزشك اطالع دهيد.

قلبي داشتيد حتما پزشك و پرستار را مطلع نماييد.

ازطريق آنژيوگرافي

آنچه شما قبل از آنژيوگرافي بايد بدانيد:


طبق توصيه پزشك و دستور بستري ايشان بهه
پذيرش بيمارستان مراجعه نماييد.



برگه بستري ،دفترچهه بيمهه ،بيمهه تكميلهي و
كارت ملي خود را همراه داشته باشيد.



قلب و درد

بعد از آنژيوگرافي
بعد از اتمام كار ،شما را به تخت ديگري منتقل ميكنند.
معموال لوله نسبتا باريكي در محل وجود دارد كه طبق

.

صالحديد پزشك پس از مدتي خارج خواهد شد و تا
زمان خروج آن پاي خود را خم نكنيد.
اين لوله توسط پرستار خارج شده و محل خروج تا
02دقيقه براي جلوگيري از خونريزي ،توسط پرستار
فشار داده شده و كنترل ميشود ،پس از قطع خونريزي
پانسمان گذاشته شده و تا  6ساعت روي پانسمان
كيسه شن قرار ميگيرد،
توجه نماييد از باالآوردن سر وخم كردن پا تا زمان
صالحديد پزشك و پرستار خودداري شو د.
در صورتيكه با عالئم غير طبيعي مثل خيس شدن
پانسمان  ،مورمورشدن ،داغي زيركشاله ران مواجه
شديد به پرستار اطالع دهيد .تا زمانيكه اجازه داده

در صورت درد يا تورم خفيف محل آنژيوگرافي استفاده از
مسكن يا كمپرس گرم بالمانع است .
تا 02ساعت پس از آنژيوگرافي از راه رفتن زياد و رانندگي
خودداري نموده و تا  3روز از كارهاي سنگين اجتناب
نماييد.
روز بعد از آنژيوگرافي ميتوانيد پانسمان را برداشته
حمام نماييد و نياز به پانسمان مجدد نيست.

ن كات آموزشي رد آژنيوگرافي

در صورت بروز موارد زير پزشك خود را مطلع نماييد:
تب ،خونريزي ،تورم،گرفتگي و يا درد ناحيه كشاله ران .
توجه داشته باشيد پيادهروي ،قطع مصرف سيگار ،متعادل
كردن وزن ،رعايت رژيم غذايي ،دستورات توانبخشي قلبي
و مصرف بموقع داروهاي تجويز شده را رعايت فرماييد.

نشده از تخت پايين نياييد و درصورت داشتن ادرار از
لگن در تخت برايتان استفاده خواهد شد.
بعد از برداشتن كيسه شن به پهلوي مقابل محل
آنژيو گرافي بخوابيد .
پس از اجازه جهت برخاستن از تخت  ،كمك بهيار به
شما كمك خواهد كرد.
دقت نماييد آهسته قدم بزنيد و از فعاليتهاي شديد و
نشستن و بلند شدن ناگهاني تا چند روز پرهيز نماييد.
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