•
•

عن ــد الضح ــک و الس ــعال و العطس ــة اضغ ــط عل ــی م ــکان التضمی ــد ح ّت ــی متن ــع م ــن
النزی ــف.
عنـــد نقلـــک الـــی القســـم یصـــف لـــک الطبیـــب النظـــام الغذائـــی الخفیـــف و رشب
الس ــوائل ألج ــل تطهی ــر ال ــدّ م م ــن م ــادة ال ّتبای ــن.
الس ــوائل .ینص ــح ل ــک أن تُک ـ ِـر م ــن رشب ّ
ّ
ما هی األمور الّتی یجب أن تخرب بها مم ّرضک؟
عند ظهور األعراض التالیة أطلق صفّارة إحضار املم ّرض .
الشعور بالحرقة و التع ّرق املفاجئ فی العضو الذی تم القسطرة من خالله.
الشعور بالتو ّرم أو األمل الشّ دید فی العضو الذی تم القسطرة من خالله.
الصدری.
الشعور باألمل فی الجهاز ّ

•
•
•

الرعایة املنزلیة بعد عملیة رأب األوعیة الدّ مویّة
یس ــمح ل ــک مبغ ــادرة املستش ــفی ف ــی الی ــوم التال ــی بع ــد إجــراء العمل ّیة.غی ــر أنّ ــه م ــن
الـــروریاإلنتبـــاه الـــی األمـــور ال ّتالیـــة:
یتـــم رفـــع الضّ ـــاد عـــن الجـــرح و ال یحتـــاج الـــی تجدیـــد
قبـــل مغـــادرة املستشـــفی ّ
الـــروری إبقـــاء مـــکان الجـــرح نظیفـــاً و جافّـــاً.
الضـــاد ّإل أنّـــهمـــن ّ
التفرک مکان الجرح بال ِکریم (ال ّزیت) و املواد النباتیة.
تســـتحم بالـــدّ وش و لکـــن ینصـــح أن تتج ّنـــب الجلـــوس فـــی حـــوض
یســـمح لـــک أن
ّ
االســـتحامم ملـــدّ ة أســـبوع.
استفرس طبیبک قبل أن تقوم بالعالقة الحمیمة.

•
•
•
•
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•

یوص ــی ب ــأن تتج ّن ــب س ــیاقة الســ ّیارة مل ــدّ ة  48س ــاع ًة و بع ــد انقض ــاء ه ــذه امل ــدّ ة
ِرت أن تس ــافر س ــفرا طوی ــا
الس ــیاقة ملس ــافات طویل ــة  .و إذا اضطُــر َ
یج ــب االمتن ــاعم ــن ّ
کل دقیقتیـــن ثـــم امـــش علـــی رجلیـــک قلیـــا و امـــدُ د
الســـ ّیارة مـــ ّرة فـــی ّ
فقُـــم بإیقـــاف ّ
رِجل ــک ح ّت ــی تأخــ َذقس ــطاَ م ــن ال ّراح ــة.
أردت أن تسافر بالطّائرة فیجب استشارة الطّبیب املعالج.
إذا َ
یجب مراجعة الطّبیب املعالج فی الیوم ال ّتالی بعد مغادرة املستشفی.
یجــب االمتنــاع مــن الریاضــة املضنیــة القاســیة کــا یجــب تج ّنــب دفــع األشــیاء الثّقیلــة
أوســحبها ال س ـ ّیام بالیــد التــی متّــت القســطرة مــن خاللهــا) ملــدّ ة اســبوع واحــد.
یج ــب تج ّن ــب ال َع ــدو و ال ّرک ــض ف ــی الط ــرق املرتفع ــة أو الط ــرق املنح ــدرة مل ــدّ ة أس ــبوع
واح ــد.
أردت أن تصعــد الســامل فاســتعن علــی صعودهــا برِجلِــک التــی مل تتــم القســطرة مــن
إذا َ
ـتطعت  -مامرســة الضغــط علــی رِجلــک الّتــی أجریــت مــن خاللهــا
َ
خاللهــا وتج َّنــب -مــا اسـ
عملیــةالقســطرة کــا یجــب االمتنــاع مــن ثنیهــا.
ف ــی األس ــبوع األ ّول بع ــد عمل ّی ــة رأب األوعی ــة الدّ موی ــة أقلِ ــل م ــن لقائات ــک العائلی ــة و
تج َّن ــبالقع ــود و القی ــام مل ــدّ ة طویل ــة.

•
•
•
•
•
•
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الدمویّة
رأب األوعیة ّ

رأب األوعیة الدّ مویّة

ـم تشــخیصها
رأب األوعیــة الدّ مو ّیــة هــی عملیــة توســیع و فتــح ّ
الشاییــن املتض ّیقــة الّتــی تـ ّ
ـم يف ه ــذا اإلجــراء إدخ ــال أنب ــوب صغی ــر و
م ــنقب ـ ُـل ع ــن طری ــق عمل ّی ــة القس ــطرة .یت ـ ّ
ـاص ف ــی الرشی ــان املص ــاب باالنس ــداد
دقي ــق ( ُيدع ــى أنب ــوبالقس ــطرة) م ــع بال ــون خ ـ ّ
ـم ینف ــخ ف ــی البال ــون و بذل ــک تُد َف ــع امل ــوا ّدالدّ هن ّی ــة املس ـ ّـاة بالب ــاک (Plaques) و
ثـ ّ
ـوب قســطر ٍة آخــر
تُر َمــی الــی األط ـراف  .و ُيدخــل األطبــاء بعــد ذلــك يف أغلــبالحــاالت أنبـ َ
يتص ــل بأنب ــوب ش ــبيك يُع ــرف بالدعام ــة .ويت ــم تركي ــب الدعام ــة بع ــد ذل ــك يفمنطق ــة
التض ُّي ــق يف الرشي ــان للح ــدّ م ــن رج ــوع التض ُّي ــق بع ــد توس ــيع الرشي ــان.
ما هی دعامات القلب و کم أنواعها.
ـم ترکیبه ــا ف ــی الرشی ــان املتض ّی ــق لتوس ــیعه
ـبکی یت ـ ّ
دعام ــة القل ــب ه ــی أنب ــوب صغی ــر ش ـ ّ
و إبقائ ــهمفتوح ــا  .ه ــی نوع ــان:
الدّ عامة الدّ وائیة
الدعامة غیر الدّ وائیة
الدّ عامــة الدوائیــة تضــخ ّكميــة مــن الــدواء تعمــل عــى منــع انســداد الرشيــان مــرة أخــرى
ال ــی ح ــدّ م ــا.
األمور الّتی یجب اإلنتباه الیها فی استخدام دعامات القلب.
الشایین و ال تُخ َرج منها.
الدّ عامات ادوات دامئ ّیة تبقی فی ّ
فــی الشــهور الس ـ ّتة األولــی مــن تعبئــة الدّ عامــة  ،یجــب االمتنــاع مــن عمل ّیــة التصویــر

•
•
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ـی (MRI) و ف ــی ح ــاالت الطّ ــوارئ إذا احتی ــج ال ــی التصوی ــر بالرنی ــن
بال ّرنی ــن املغناطیس ـ ّ
املغناطیس ــی یج ــب استش ــارة الطّبی ــب.
انّ وج ــود دعام ــات القل ــب ال ُیســ ِّبب إط ــاق ص ّف ــارات اإلن ــذار ف ــی محطّ ــات املط ــار
األمن ّی ــة.
تـــم فیهـــا ترکیـــب الدّ عامـــة فیمـــن ُیدخِّنـــون
یـــزداد خطـــر انســـداد الرشاییـــن الّتـــی ّ
بالس ــیجارة أو یتناول ــون األدوی ــة املض ــا ّدة لتصلّ ــب الرشایی ــن نح ــو (آس ــرین  ،بالویک ــس،
اس ــویکس و کلویدوگ ــرل) بش ــکل غی ــر منتظ ــم.

ـی غی ــر أنّ الطبی ــب ق ــد یص ــف ل ــک األدوی ــة املس ـکِّنة (املهدِّ ئ ــة) لتخفی ــف آالم ــک
موضع ـ ّ
أثن ــاء العمل ّی ــة.
ـم تعقی ــم م ــکان القس ــطرة ویق ــوم الطبی ــب
بع ــد نق ــل املری ــض إل ــی مخت ــر القس ــطرة یت ـ ّ
املعال ــجبعمل ّی ــة رأب األوعی ــة بالطریق ــة الت ــی س ــبق ذکره ــا.
عن ــد حق ــن م ــا ّدة التبای ــن ق ــد تش ــعر بالح ـرارة و الحم ــرة أو مض ــض ف ــی م ــکان الحق ــن أو
تش ــعربخفق ــان دق ــات القل ــب و ه ــذا أم ــر یتوق ــف تلقائیــاً و الینبغ ــی آن تُثی ــر قلق ــک
ک ــا یتو ّق ــفاألمل أو الضغ ــط ال ــذی تش ــعر ف ــی الجه ــاز الص ــدری عن ــد توس ــیع البال ــون .

اإلجراءات و اإلستعدادت قبل عملیة رأب األوعیة الدّ مویة
یجـــب االســـتحامم بالـــدّ وش فـــی اللیلـــة قبـــل العمل ّیـــة و منـــذ  4إلـــی  6ســـاعات قبـــل
الخضـــوعللعملیـــة یجـــب أن تکـــون علـــی ال ّریـــق.
إذا کان موع ــد تن ــاول أدویتک ــم قب ــل العمل ّی ــة یمکن ــک تناوله ــا ب ــرب کم ّی ــة قلیل ــة م ــن
امل ــاء .
ـکری یج ــب تج ّن ــب ه ــذا ال ــدّ واء م ــن
إذا کن ــت مس ــتخدماً ل ــدواء "متفورمی ــن" لع ــاج الس ـ ّ
صب ــاح ی ــوم إج ـراء العمل ّی ــة ال ــی  48س ــاع ًة بعده ــا.
یجــب خلــع الحلــی و املجوهـرات و األشــیاء الق ّیمــة مثــل الخاتــم و الســوار  .....و االحتفــاظ
بهــا فــی املنــزل.
ـم عمل ّی ــة کش ــف وریدک ــم و حالق ــة م ــکان القس ــطرة
بع ــد اس ــتقبالکم ف ــی املستش ــفی یت ـ ّ
(مؤ ّخ ــرةالفخ ــذ أو عضل ــة ال ــذراع) .
ـم إجــراء العمل ّی ــة بتخدی ــر
عمل ّی ــة رأب األوعی ــة الدّ موی ــة ال تحت ــاج ال ــی التخدی ــر و یت ـ ّ

الصح ّیة بعد عمل ّیة رأب األوعیة الدّ مو ّیة
النصائح و ال ّرعایة ّ
بع ــد إجــراء العملی ــة تق ــع تح ــت الرعای ــة ف ــی مخت ــر القس ــطرة مل ــدّ ة س ــاعة واح ــدة و
بع ــد نص ــفس ــاعة تنق ــل ال ــی أقس ــام املستش ــفی.
ـم
بع ــد  4إل ــی  6س ــاعات ممــ ّرض أو طبی ــب القس ــم یُخ ــرج أنب ــوب القس ــطرة ال ــذی ت ـ ّ
ـم یق ــوم بالتضمی ــد
إدخال ــه ف ــیالع ــروق و یضغ ــط عل ــی م ــکان الج ــرح مل ــدّ ة  20دقیق ــة ث ـ ّ
خاص ـاً علــی مــکان التضمیــد ملــدّ ة  6إلــی  8سـ ٍ
ـاعات
و یضــع کیســةمــن الحصــی أو حزام ـاً ّ
یجب آن تتمدّ د مستلقیا علی ظهرک لبضعة ساعات بعد إخراج أنبوب القسطرة .

•
•
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و ألجل تقلیل خطر النزیف  ،یجب االنتباه الی األمور ال ّتالیة:
تتوسد بیدک تحت رأسک.
ال ترفع رأسک و عنقک الی األعلی و ال ّ
التثنی یدک أو رِجلک الّتی أجریت علیها عمل ّیة القسطرة
ال تجعل أحدی رِجلَیک علی األخری.

•
•
•
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