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 توصیه های الزم بعد از ترخیص بیماران جرا حی قلب

 
 

ه معنای بهبودی کامل شما نیست. شما باید طبق توصیه هاای بعادی توجه داشته باشید که ترخیص از بیمارستان ب

 مواردی را رعایت کنید. در حقیقت از زمان ترخیص مرحله دوم نوتوانی شما آغاز می گردد.

 فعالیت بدنی: 

هفتاه اساتراحت در منازل امزامای اسات . ایا   8-01بنا به توصیه پزشک پا  از خاروا از بیمارساتان  

ی بساتری باودن و به هیچ عنوان باه معنامی باشد اطر دوری از محیط کار و استرسبه خ استراحت صرفاً

 نیست.

 به همان ترتیب که در بخش شروع  به فعامیت کردید آن را در منزل نیز ادامه دهید و به تدریج بر دامنه  

  های به فعامیت م کم با تحمل آنفعامیتهای خود اضافه کنید. فعامیتها باید از فعامیتهای سبک شروع شده و ک

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

 بیمارستان امام خمینی )ره(
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 ترختم شود. سنگی 

 .دقیقه استراحت کنید 01حداقل  ،باشید که پ  از هر فعامیت به یاد داشته 

 فعالیت های مجاز:

رهاای سابک م ال کا :فعامیت هایی که در هفته اول تا هشتم بعد از عمل می توانیاد انااام دهیاد شاامل 

کارهای ساده باغبانی م ال آبیااری و شست  و خشک کردن ظروف،آماده کردن چای و غذاهای ساده،

 در روز برسد. باریک دقیقه  05-31ر روز شروع تا به بار د 4تا  3دقیقه  5تا  01پیاده روی که از 

نوبات کوتااه پیااده روی کنیاد و در بای  آنهاا  ، چنادی توصیه می شود که به جای پیاده روی طوالنی 

سارباالیی صاف و بدون سراشیبی یاده روی در سطوح استراحت داشته باشید و توجه داشته باشید که پیا

سرد زمستانی خود داری کنید زیرا باعث خستگی پیش از حد  هوایراحت تر است و از پیاده روی در 

 می شود. 

هفته از کارهایی که به کشش و یا فشار احتیاا دارند و بطور کلی از اناام کارهایی که روی  6تا مدت  

 وارد کند خودداری کنید.استخوان جناغ شما فشار 

 باال و پایین رفتن از پله ها:

بار در شبانه روز از پله ها باال و پائی  نرویاد و  0پیش از  ماموعاً ،توصیه می شود که روزهای اول ورود به خانه

در هنگام باال رفت  اگر خسته شدید استراحت کنید. اگر از نرده اساتفاده مای کنیاد بارای بااال کشایدن خاود از 

 دستهایتان استفاده نکنید.

 نشستن:

دقیقه قادم  5-01بیش از یک ساعت در یکاا نشینید و هر ساعت یک مرتبه از جای خود بلند شوید و   

 بزنید.
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 .پاها از سطح قلب کمی باالتر  باشد و می توانید بامش زیر پاهای خود قرار دهید ،در هنگام استراحت 

 پوشیدن جوراب واری  مفید خواهد بود.ازید،ت  پاهای خود را روی هم نیندهنگام نشس 

 هفته ادامه داشت به پزشک اطالع داده شود. 6-8اگر ورم قوزک یا ساق پا پ  از  

 رانندگی:

مااه  3هفته پ  از عمل اجتناب کنید. اگر شغل شما رانندگی اسات پا  از  6از رانندگی و دوچرخه سواری تا 

 توانید به سرکار خود بازگردید. می

 فعالیت جنسی: 

هفته منعی برای اناام فعامیت جنسی وجود ندارد. زمانی که شما مای توانیاد دو طبقاه پلاه را  4-6معموال پ  از 

 یک کیلومتر پیاده روی سریع و راحتی داشته باشید آماده ای  کار هستید. بدون تنگی نف  باال بروید و یا حدوداً

 استعمال دخانیات:

ت استعمال می کردید و به خاطر جراحی ای  کار را ترک کرده اید به مصرف دخانیاات اگر قبل از عمل دخانیا

 برنگردید و سعی کنید محیط منزل یا محل کار را تا حد ممک  تمیز و عاری از دود نگهدارید.

 مراقبت از زخم های جراحی :

بشاویید و  صاابون حل زخم هاا را باا آب ومدت کوتاه در منزل استحمام کنید و مه روزی یک مرتبه ب 

 خشک کنید.

 زخم ها را با دقت از نظر قرمزی و تورم و یا ترشح به دقت کنترل کنید.  

 خودداری کنید. بدون تاویز پزشک در روی زخم جداً ،از مامیدن پماد یا پودر 

 هفته پ  از عمل کشیده و یا خود بخود جذب خواهند شد. 0بخیه ها معموال  
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 داروها:

 داروها و دستور مصرف آنها را با پزشک یا پرستار بخش کنترل کنید .  زل حتماًقبل از رفت  به من 

و بادون مشاورت باا  گردد داروها باید براساس یک برنامه منظم و در یک ساعت معی  روزانه مصرف 

 پزشک داروی خود را قطع یا کم و زیاد نکنید.

 رژیم غذایی:

 ی سودمند است.به همراه برنامه غذای مصرف ماست شیری  کم چرب، 

تهیه شده از کره، شایرینی هاای سوپ پرچرب، بستنی ها، انواع دسرهای مواد غذایی ممنوع عبارتند از: 

ده، شکالت ، کارامل، نارگیل، آجیل شور، قهوه، سا  چارب، نماک، ناان هاای روغنای، مبنیاات آما

و کنسرو سبزیاات ب، تخم مرغ سرخ شده در روغ ، کله پاچه گوسفند، کره، دنبه، روغ  جامد چرپر

 .شور

چنای  پا  از و هم و بعاد فعامیات داشاته باشاید بعد از خوردن غذا حداقل یک ساعت و نیم صبر کنید 

 دقیقه غذا نخورید. 01فعامیتهای سنگی  تا 

 نکاتی در مورد مصرف وارفارین:

 دان مومی به آرامی استفاده کنید.از مسواک نرم و نخ دن 

 ریش تراش برقی استفاده کنید.از برای جلوگیری از خون ریزی، 

 .سیگار اثرات دارو را کاهش می دهد 

 ماهی و جگر   ، کاهو، اسفناا، شلغم،از مصرف مواد غذایی م ل کلم پیچ، گل کلم، مارچوبه، پیاز 
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 را کوتاه می کند. PTخوداری کنید زیراکه زمان 

اثرضاد انعقاادی دارو  ن،چواز داورهای دیگر اساتفاده کنیاد ،نباید بدون مشورت و  اجازه پزشک 

 بوسیله بسیاری از دارو ها تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


