
  

• یوصـــی بـــأن تتجّنـــب ســـیاقة الســـّیارة ملـــّدة 48 ســـاعًة و بعـــد انقضـــاء هـــذه املـــّدة 
ـــا  ـــفرا طوی ـــافر س ـــِررَت أن تس ـــة . و إذا اضطُ ـــافات طویل ـــیاقة ملس ـــن الّس ـــاع  م ـــب االمتن یج
فُقـــم بإیقـــاف  الّســـّیارة مـــرّة فـــی کّل دقیقتیـــن ثـــم امـــش علـــی رجلیـــک قلیـــا و امـــُدد 

رِجلـــک حّتـــی تأخـــَذ  قســـطاَ مـــن الّراحـــة. 
• إذا أردَت أن تسافر بالطّائرة فیجب استشارة الطّبیب املعالج.  

• یجب مراجعة الطّبیب املعالج فی الیوم الّتالی بعد مغادرة املستشفی. 
ـــب دفـــع األشـــیاء الّثقیلـــة  • یجـــب االمتنـــاع مـــن الریاضـــة املضنیـــة القاســـیة کـــا یجـــب تجّن

ـــت القســـطرة مـــن خالهـــا( ملـــّدة اســـبوع واحـــد.  أو  ســـحبها ال ســـّیا بالیـــد التـــی متّ
ـــّدة أســـبوع  ـــی الطـــرق املرتفعـــة أو الطـــرق املنحـــدرة مل ـــدو و الّرکـــض ف ـــب الَع • یجـــب تجّن

واحـــد. 
• إذا أردَت أن تصعـــد الســـامل فاســـتعن علـــی صعودهـــا  برِجلِـــک التـــی مل تتـــم القســـطرة مـــن 
ـــب -مـــا اســـتطعَت - مارســـة الضغـــط علـــی رِجلـــک الّتـــی أجریـــت مـــن خالهـــا  خالهـــا و  تجنَّ

عملیـــة  القســـطرة کـــا یجـــب االمتنـــاع مـــن ثنیهـــا. 
ـــة و  ـــک العائلی ـــن لقائات ـــل م ـــة أقلِ ـــة الّدموی ـــة رأب األوعی ـــد عملّی ـــبوع األّول بع ـــی األس • ف

ـــة.  ـــّدة طویل ـــام مل ـــود و القی ـــب  القع تجنَّ

ـــن  ـــع م ـــی متن ـــد حّت ـــکان التضمی ـــی م ـــط عل ـــة اضغ ـــعال و العطس ـــک و الس ـــد الضح • عن
ـــف.  النزی

• عنـــد نقلـــک الـــی القســـم یصـــف لـــک الطبیـــب النظـــام الغذائـــی الخفیـــف و رشب 
ـــن.  ـــادة الّتبای ـــّدم مـــن م ـــر ال ـــوائل ألجـــل تطهی ـــِر مـــن رشب الّس ـــک أن تُک ـــوائل .  ینصـــح ل الّس

ما هی األمور الّتی یجب أن تخرب بها ممرّضک؟
عند ظهور األعراض التالیة أطلق صّفارة إحضار املمرّض . 

• الشعور بالحرقة و التعرّق املفاجئ فی العضو الذی تم القسطرة من خاله.  
• الشعور بالتورّم أو األمل الّشدید فی العضو الذی تم القسطرة من خاله. 

• الشعور باألمل فی الجهاز الّصدری. 
الرعایة املنزلیة بعد عملیة رأب األوعیة الّدمویّة

یســـمح لـــک مبغـــادرة املستشـــفی فـــی الیـــوم التالـــی بعـــد إجـــراء العملّیة.غیـــر أنّـــه مـــن 
الـــروری  اإلنتبـــاه الـــی األمـــور الّتالیـــة: 

• قبـــل مغـــادرة املستشـــفی یتـــّم رفـــع الّضـــاد عـــن الجـــرح و ال یحتـــاج الـــی تجدیـــد 
الضـــاد إاّل أنّـــه  مـــن الـــّروری إبقـــاء مـــکان الجـــرح نظیفـــاً و جاّفـــاً.  

• التفرک مکان الجرح بالِکریم )الّزیت( و املواد النباتیة. 
• یســـمح لـــک أن تســـتحّم بالـــّدوش و لکـــن ینصـــح أن تتجّنـــب الجلـــوس فـــی حـــوض 

االســـتحام ملـــّدة  أســـبوع. 
• استفرس طبیبک قبل أن تقوم بالعاقة الحمیمة. 
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ـــة( لتخفیـــف آالمـــک  ئ ـــة املســـکِّنة )املهدِّ ـــک األدوی ـــد یصـــف ل ـــر أّن الطبیـــب ق  موضعـــّی غی
ـــة.  ـــاء العملّی  أثن

ـــب  ـــوم الطبی ـــکان  القســـطرة ویق ـــم م ـــّم تعقی ـــر القســـطرة یت ـــی مخت ـــض إل ـــل املری ـــد نق بع
ـــا.  ـــی ســـبق ذکره ـــة الت ـــة بالطریق ـــة رأب األوعی ـــج  بعملّی املعال

ـــی مـــکان الحقـــن أو  ـــد تشـــعر بالحـــرارة و الحمـــرة أو مضـــض ف ـــن ق ـــاّدة التبای ـــد حقـــن م عن
ـــک  ـــر قلق ـــی آن تُثی ـــاً و الینبغ ـــف  تلقائی ـــر یتوق ـــذا أم ـــب و ه ـــات القل ـــان دق ـــعر  بخفق تش

ـــون .  ـــیع البال ـــد توس ـــدری عن ـــاز الص ـــی الجه ـــعر ف ـــذی تش ـــط ال ـــف  األمل أو الضغ ـــا یتوّق ک

النصائح و الّرعایة الّصحّیة بعد عملّیة رأب األوعیة الّدمویّة
ـــدة و  ـــاعة واح ـــّدة س ـــطرة  مل ـــر القس ـــی مخت ـــة ف ـــت الرعای ـــع تح ـــة تق ـــراء العملی ـــد إج بع

ـــفی.   ـــام املستش ـــی أقس ـــل ال ـــاعة تنق ـــف  س ـــد نص بع
بعـــد 4 إلـــی 6 ســـاعات ممـــرّض أو طبیـــب القســـم یُخـــرج أنبـــوب القســـطرة الـــذی تـــّم 
ـــد  ـــّم یقـــوم بالتضمی ـــی مـــکان الجـــرح ملـــّدة 20 دقیقـــة ث ـــه فـــی  العـــروق و یضغـــط عل إدخال
و یضـــع کیســـة  مـــن الحصـــی  أو حزامـــاً خاّصـــاً علـــی مـــکان التضمیـــد ملـــّدة 6 إلـــی 8 ســـاعاٍت

یجب آن تتمّدد مستلقیا علی ظهرک لبضعة ساعات  بعد إخراج أنبوب القسطرة . 

و ألجل تقلیل خطر النزیف ، یجب االنتباه الی األمور الّتالیة: 
• ال ترفع رأسک و عنقک الی األعلی و ال تتوّسد بیدک تحت رأسک. 

• التثنی یدک أو رِجلک الّتی أجریت علیها عملّیة القسطرة
• ال تجعل أحدی رِجلَیک علی األخری. 

ـــن  ـــر بالرنی ـــی التصوی ـــج ال ـــوارئ إذا احتی ـــاالت الطّ ـــی ح ـــّی ) MRI ( و ف ـــن  املغناطیس بالرّنی
ـــب.   املغناطیســـی یجـــب استشـــارة الطّبی

ـــار  ـــات املط ـــی محطّ ـــذار ف ـــارات اإلن ـــاق صّف ـــبِّب إط ـــب ال یُس ـــات القل ـــود دعام • اّن وج
ـــة.  األمنّی

نـــون  • یـــزداد خطـــر انســـداد الرشاییـــن الّتـــی تـــّم فیهـــا ترکیـــب الّدعامـــة فیمـــن یُدخِّ
ـــس  ،  ـــرین ، باویک ـــو )آس ـــن نح ـــب الرشایی ـــاّدة لتصلّ ـــة املض ـــون األدوی ـــیجارة أو یتناول  بالس

اســـویکس و کلویدوگـــرل( بشـــکل غیـــر منتظـــم.  

اإلجراءات و اإلستعدادت قبل عملیة رأب األوعیة الّدمویة
یجـــب االســـتحام بالـــّدوش فـــی اللیلـــة قبـــل العملّیـــة و منـــذ 4 إلـــی 6 ســـاعات قبـــل 

الخضـــوع  للعملیـــة یجـــب أن تکـــون علـــی الّریـــق. 
ـــن  ـــة م ـــة قلیل ـــرشب کمّی ـــا ب ـــک تناوله ـــة یمکن ـــل العملّی ـــم قب ـــاول أدویتک ـــد تن إذا کان موع

ـــاء.  امل
ـــن  ـــّدواء م ـــب هـــذا ال ـــن" لعـــاج الســـکرّی یجـــب تجّن ـــدواء  "متفورمی ـــت مســـتخدماً ل إذا کن

ـــی 48 ســـاعًة بعدهـــا.  ـــة ال ـــوم إجـــراء العملّی ـــاح ی  صب
یجـــب خلـــع الحلـــی و املجوهـــرات و األشـــیاء القّیمـــة مثـــل الخاتـــم و الســـوار ..... و االحتفـــاظ 

 بهـــا فـــی املنـــزل.  
ـــطرة  ـــکان القس ـــة م ـــم و حاق ـــف وریدک ـــة کش ـــّم عملّی ـــفی یت ـــی املستش ـــتقبالکم ف ـــد اس بع

ـــذراع( .  ـــة ال ـــذ أو  عضل ـــرة  الفخ )مؤّخ
عملّیـــة رأب األوعیـــة الّدمویـــة ال تحتـــاج الـــی التخدیـــر و یتـــّم إجـــراء العملّیـــة بتخدیـــر 

  رأب األوعیة الّدمویّة  

ـــة هـــی عملیـــة توســـیع و فتـــح الرّشاییـــن املتضّیقـــة الّتـــی تـــّم تشـــخیصها  رأب األوعیـــة الّدمویّ
ـــر و  ـــوب صغی ـــال أنب ـــراء إدخ ـــذا اإلج ـــّم يف ه ـــطرة. یت ـــة القس ـــق عملّی ـــن طری ـــُل ع ـــن  قب م
ـــداد  ـــاب باالنس ـــان املص ـــی الرشی ـــاّص ف ـــون خ ـــع بال ـــطرة( م ـــوب  القس ـــى أنب ـــق ) يُدع دقي
ـــاک ) Plaques ( و  ـــّاة بالب ـــة املس ـــواّد  الّدهنّی ـــع امل ـــک تُدَف ـــون و بذل ـــی البال ـــخ ف ـــّم ینف ث
تُرَمـــی الـــی األطـــراف . ويُدخـــل األطبـــاء بعـــد ذلـــك يف أغلـــب  الحـــاالت أنبـــوَب قســـطرٍة آخـــر 
يتصـــل بأنبـــوب شـــبيك يُعـــرف بالدعامـــة. ويتـــم تركيـــب الدعامـــة بعـــد ذلـــك يف  منطقـــة 

ـــان.   ـــيع الرشي ـــد توس ـــق بع ـــوع التضيُّ ـــن رج ـــّد م ـــان للح ـــق يف الرشي التضيُّ

ما هی دعامات القلب و کم أنواعها. 
ـــق لتوســـیعه  ـــان املتضّی ـــی الرشی ـــا ف ـــّم ترکیبه ـــر شـــبکّی یت ـــوب صغی ـــب هـــی أنب ـــة القل دعام

ـــان:   ـــا . هـــی نوع ـــه  مفتوح و إبقائ
الّدعامة الّدوائیة

الدعامة غیر الّدوائیة
الّدعامـــة الدوائیـــة تضـــخ ّكميـــة مـــن الـــدواء تعمـــل عـــى منـــع انســـداد الرشيـــان مـــرة أخـــرى 

ـــی حـــّد مـــا.  ال

األمور الّتی یجب اإلنتباه الیها فی استخدام دعامات القلب. 
• الّدعامات ادوات دامئّیة تبقی فی الرّشایین و ال تُخَرج منها. 

• فـــی الشـــهور الســـّتة األولـــی مـــن تعبئـــة الّدعامـــة ، یجـــب االمتنـــاع مـــن عملّیـــة التصویـــر 
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