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نقص مادرزادی دیواره ی بین بطنی قلب 

 

للة تغَر . تغَر هذاٍم در حال وار وزدى ٍ تلوثِ سدى است یه تلوثِ عضالًی است وِ در سیٌِ لزار دارد ٍ للة

. هی وٌذرا تِ سزتاسز تذى تلوثِ  خَى ضثاًِ رٍسی

 

 داًطگاُ علَم پشضىی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

 بیمارستان مرکز طبی
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هزتَط تِ خَى سیاّزگی  ًیوِ راست. للة تَسظ یه دیَارُ عضالًی عوَدی تِ دٍ ًیوِ راست ٍ چپ تمسین هی ضَد

 هجذداً تَسیلِ یه تیغِ عضالًی افمی ،چپ ًیش ّز یه اس دٍ ًیوِ راست ٍ. ٍ ًیوِ چپ هزتَط تِ خَى سزخزگی است

حفزُ ّای تاالیی وِ وَچىتز ٍ ًاسوتز ّستٌذ تٌام دّلیش هَسَم تَدُ ٍ دریافت .ًاسوتز تِ دٍ حفزُ فزعی تمسین هی ضًَذ

ُ ّای پاییٌی وِ تشرگتز ٍ ضخین تزًذ تغي ّای للثی ّستٌذ ٍ خَى. خَى هی تاضٌذ وٌٌذُ دریافتی را تِ سایز اعضاء  حفز

 .تذى پوپ هی وٌٌذ

ٍ دٍ حفزُ تشري در پاییي  (دّلیشّای راست ٍ چپ )وَچه در تاال  دٍ حفزُ:  پس للة هتطىل اس چْار حفزُ است

 (.تغٌْای راست ٍ چپ)

 تَجِ تِ هحل  سَراخ غیز عثیعی تیي تغي راست ٍ چپ لزار دارد وِ تادر وقص ديواره ی بيه بطىي قلب،

لزار گزفتي آى عثمِ تٌذی هی ضَد اس یه سَراخ تِ وَچىی ًَن سٌجاق تا فمذاى واهل دیَارُ تیي تغٌی وِ هٌجز تِ 

. ایجاد تغي هطتزن هی ضَد

 

ِ خَد تستِ ضًَذ، هادرسادىًمص دیَارُ ی تیي تغٌی ِ عَر خَدت عالئن تستگى .  هوىي است در عى دٍراى وَدوى ت

ِ اًذاسُ سَراخ ٍ هماٍهت عزٍق ریَى دارد . ت

: عالئم بيماری

 عمة هاًذگی رضذ 
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 تعزیك 

 تی اضتْایی 

 افشایص تعذاد تٌفس 

:  آزمايشها يي كه به كمك آن ايه بيماری را تشخيص مي دهىذ

. یه آسهَى تذٍى درد است وِ تِ ووه آى تصَیزی اس حزوات للة گزفتِ خَاّذ ضذ: اوَ

. رٍضی تذٍى درد است وِ عی آى فعالیت ّای للة ثثت ٍ تزرسی هی ضَد: ًَار للة

. رٍضی تذٍى درد است وِ عی آى تصاٍیزی اس ساختار لفسِ سیٌِ ، للة ٍ ریِ ّا گزفتِ خَاّذ ضذ: عىس لفسِ سیٌِ

 .پشضه تِ ووه عالئن ٍ ًطاًِ ّا ٍ آسهَى ّای تطخیصی ایي تیواری را تطخیص خَاّذ داد

: درمان

. تعضی هَارد خَد تِ خَد تستِ هی ضَد ٍلی ضایعات هتَسظ تا تشري تایذ لثل اس سي هذرسِ عول ضًَذ 

: مراقبت قبل از جراحي

  ًساعت پیص اس جزاحی ، اس دادى هَاد خَراوی خَد داری ًوَدُ تا ایٌىِ اساستفزاغ ٍ آسپیزاسیَى 12هعوَال 

 .جلَگیزی ضَد

 آهادگی لثل اس عول در هَرد پَست وَدن ، حوام وزدى ٍ تزاضیذى هَ ّای سائذ است. 

  در صَرت ٍجَد دًذاًْای ضل ، تایذ گشارش وزد تا ایٌىِ اس آسپیزاسیَى در حیي لَلِ گذاری داخل ًای

 .خَدداری ضَد

 :مراقبت بعذ از جراحي

 هعوَالً تا ثاتت ضذى ضزایظ وَدن . وَدن پس اس عول یه ضىاف جزاحی رٍی لفسِ سیٌِ خَد دارد

در ایي هذت ، احتواالً لَلِ .  ّفتِ در تیوارستاى هی هاًذ2 الی 1پس اس جزاحی، ٍی در تخص هٌتمل ضذُ ٍ 
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وِ تزای درهاى ٍی ضزٍری ّستٌذ ٍ تِ هحض رفع ًیاس ٍ .ّا ٍ سین ّایی تِ تذى وَدن ضوا هتصل است

. لثل اس تزخیص، اس تذى ٍی جذا خَاٌّذ ضذ

  ضزتاى للة وَدن در ایي هذت وٌتزل هی ضَد ٍ در صَرتی وِ ًاهٌظن ٍ غیز عثیعی تاضذ تا استفادُ اس

یه دستگاُ وَچه تِ سین ّای ًاسن وِ در پاییي ٍ وٌار سخن جزاحی لزار دادُ ضذُ، تِ للة ضزتاى 

ایي سین ّا لثل اس تزخیص وَدن، تِ راحتی خارج خَاٌّذ . دادُ هی ضَد تا ًظن هَرد اًتظار ایجاد ضَد

 .ضذ

  رعایت تْذاضت دّاى خصَصاً . ساعت اٍل، هعوَالً هصزف هایعات اس راُ دّاى هحذٍد هی ضَد24عی

 .خیس وزدى هخاط تا آب هی تَاًذ عغص را واّص دّذ

 رصین غذایی اس هایعات صاف تِ هَاد غذایی جاهذ تغییز هی دٌّذ. 

: جلوگيری از عفووت

  وَدواى هثتال تِ ًمص ّای للثی تایذ اس آًتی تیَ تیه ّا تزای پیطگیزی  اس عفًَت لثل اس اًجام عول ّای

. جزاحی ٍ درهاى ّای دًذاًپشضىی استفادُ وٌٌذ

  تَجِ تِ تْذاضت دّاى ٍ دًذاى ٍ هزاجعِ ّای هٌظن تِ دًذاًپشضىی اس تْتزیي راُ ّای پیطگیزی اس عفًَت

. است

  ،وَدن تایذ تِ عَر هٌظن تَسظ پشضه هَرد هعایٌِ لزار تگیزد ٍ ٍالذیي آهَسش ّای السم را دریافت وٌٌذ

 .تٌاتزایي پیگیزی درهاى اس ًىات هْوی است وِ تایذ هَرد تَجِ ٍالذیي لزار گیزد

 هزاجعات تعذی را عثك تَصیِ پشضه فزاهَش ًىٌیذ .

 


