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التفرک مکان الجرح بال ِکریم (ال ّزیت) و املواد النباتیة.
ـتحم بال ــدّ وش و لک ــن ینص ــح أن تتج ّن ــب الجل ــوس ف ــی
یس ــمح ل ــک أن تس ـ ّ
ح ــوض االس ــتحامم مل ــدّ ة  3إل ــی  4أیّ ــام.
یمکن ــک أن تس ــتئنف العالق ــة الحمیم ــة (املامرس ــة الجنســ ّیة) کاملعت ــاد بع ــد
قســطرة القلــب بثالثــة أ ّیــام (ای فــی الیــوم الثالــث بعــد عمل ّیــة قســطرة القلــب).
ِرت أن تس ــافر
یوص ــی ب ــأن تتج ّن ــب س ــیاقة الس ـ ّیارة مل ــدّ ة طویل ــة .و إذا اضطُ ـر َ
امـــش علـــی
کل دقیقتیـــن ثـــم ِ
الســـ ّیارة مـــ ّرة فـــی ّ
ســـفرا طویـــا فقُـــم بإیقـــاف ّ
رجلی ــک قلی ــا و ام ــدُ د رِجل ــک ح ّت ــی تأخــ َذ قس ــطاَ م ــن ال ّراح ــة.
أردت أن تسافر بالطّائرة فیجب استشارة الطّبیب املعالج.
إذا َ
یج ــب مراجع ــة الطّبی ــب املعال ــج ف ــی الی ــوم ال ّتال ــی بع ــد مغ ــادرة املستش ــفی
أو بع ــد یومی ــن م ــن مغ ــادرة املستش ــفی.
یجـــب االمتنـــاع عـــن الریاضـــة املضنیـــة القاســـیة کـــا یجـــب تج ّنـــب دفـــع
األش ــیاء الثّقیل ــة أو س ــحبها ال س ـ ّیام بالی ــد الت ــی متّــت القس ــطرة م ــن خالله ــا مل ــدّ ة
اس ــبوع واح ــد.
یجـــب تج ّنـــب ال َعـــدو و ال ّرکـــض و تســـلّق الجبـــال و املشـــی فـــی الطـــرق
املرتفعـــة أو الطـــرق املنحـــدرة ملـــدّ ة أســـبوع واحـــد.
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ما هی األعراض الخطیرة بعد عمل ّیة قسطرة القلب ؟ و متی یجب أن تراجع الطبیب
أو املستشفی؟
عن ــد ظه ــور أح ــد األعــراض ال ّتالی ــة یج ــب االتّص ــال ف ــوراً بقس ــم الطّ ــوارئ (رق ــم
الهات ــف  )115أو مراجع ــة أق ــرب املستش ــفیات م ــن بیت ــک .
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ال ّنزیف املفاجئ من مکان القسطرة.
تو ّرم مکان القسطرة املفاجئ.
تغ ّیر فی البرص أو فی النطق.
الصدری.
أمل فی القفص ّ
عن ــد النزی ــف املفاج ــئ أو التــ ّورم املفاج ــئ ف ــی م ــکان القس ــطرة  ،اضغ ــظ
عل ــی م ــکان الج ــرح ح ّت ــی وص ــول املستش ــفی.
یجب أن تزور طبیبک عند ظهور أحد األعراض ال ّتالیة فی آ ّول فرصة متاحة:
أمل متوسط أو شدید فی مکان القسطرة.
الشـــعور بالضعـــف أو تقلّـــص أو خدر(تنمیـــل) فـــی العضـــو الـــذی متّـــت
القســـطرة مـــن خاللـــه ( الـــ ّذراع أو ال ِّرجـــل)
أمل فی العضو الذی متّت القسطرة فیه.
الح ّمی بــ  38درجة.
اضطرابات جلدیّة .
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قسطرة القلب

قسطرة القلب

ـم فیه ــا إدخ ــال أنب ــوب صغی ــر و رقي ــق ( يُدع ــى
قس ــطرة القل ــب ه ــی عملی ــة یت ـ ّ
ـم
أنب ــوب القس ــطرة) ف ــی مج ــری رشایی ــن ال ِّرج ــل أو الــ ّذراع األصل ّی ــة حی ــث یت ـ ّ
بذلـــک حقـــن مـــا ّدة ال ّتبایـــن ( ) Radiocontrast agentو تصویـــر األوعیـــة و
ـم أیضــاً م ــن خ ــال
یتمکّ ــن األط ّب ــاء به ــا م ــن تش ــخیص األوعی ــة املتض ّیق ــة و یت ـ ّ
قس ــطرة القل ــب إمکان ّی ــة فح ــص عض ــات القل ــب و صاممات ــه.
الص ّح ّیة قبل عمل ّیة قسطرة القلب
اإلجراءات و ال ّرعایة ّ
یج ــب االس ــتحامم بال ــدّ وش ف ــی اللیل ــة الس ــابقة للعمل ّی ــة و من ــذ  4إل ــی 6
س ــاعات قب ــل الخض ــوع للعملی ــة یج ــب أن تک ــون عل ــی ال ّری ــق (یج ــب أن تص ــوم
ـرب من ــذ  4إل ــی  6س ــاعات قب ــل الخض ــوع للعملی ــة)
ع ــن األکل و ال ـ ّ
إذا کان موعــد تنــاول أدویتکــم قبــل العمل ّیــة یمکنــک تناولهــا بــرب کم ّیــة
قلیل ــة م ــن امل ــاء.
ـکری یج ــب تج ّن ــب
إذا کن ــت مس ــتخدماً ل ــدواء " منفورمی ــن " لع ــاج الس ـ ّ
ه ــذا الدّ واءمن ــذ  24س ــاعة قب ــل إجــراء العمل ّی ــة ال ــی  24س ــاعة بعده ــا.
یجــب خلــع الحلــی و املجوه ـرات و األشــیاء الق ّیمــة مثــل الخاتــم و األســورة
 .....و االحتف ــاظ به ــا ف ــی املن ــزل.
ـم عمل ّی ــة کش ــف وریدک ــم و حالق ــة
بع ــد اس ــتقبالکم ف ــی املستش ــفی یت ـ ّ
مـــکان القســـطرة (مؤخّـــرة الفخـــذ أو عضلـــة الـــذراع) .
ـم إجراؤه ــا بتخدی ــر
عمل ّی ــة قس ــطرة القل ــب ال تحت ــاج ال ــی التخدی ــر و یت ـ ّ
ـی غیــر أنّ الطبیــب قــد یصــف لــک األدویــة املس ـکِّنة (املهدِّ ئــة) لتخفیــف
موضعـ ّ
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آالم ــک أثن ــاء العمل ّی ــة.
ـم تعقی ــم م ــکان القس ــطرة
بع ــد نق ــل املری ــض إل ــی مخت ــر القس ــطرة یت ـ ّ
ویق ــوم الطبی ــب املعال ــج بعمل ّی ــة قس ــطرة القل ــب بالطریق ــة الت ــی س ــبق ذکره ــا.
ف ــی غض ــون العمل ّی ــة ق ــد یأم ــرک الطبی ــب بالتنف ــس العمی ــق و احتب ــاس نفَس ــک
مل ــدّ ة بض ــع لحظ ــات  .للحص ــول عل ــی نتائ ــج أفض ــل یج ــب متابع ــة الخط ــوات
الت ــی یأم ــرک الطبی ــب به ــا .عن ــد حق ــن م ــا ّدة التبای ــن ()Radiocontrast agent
ق ــد تش ــعر بالح ـرارة و الحرق ــة أو مض ــض ف ــی م ــکان الحق ــن أو تش ــعر بخفق ــان
دقــات القلــب و هــذا أمــر الیســتغرق ّإل بضــع ثــوانٍ و یتوقــف (یــزول) تلقائی ـاً
فالینبغ ــی أن یُثی ــر قلق ــک .

•

الص ّحیة بعد إجراء عمل ّیة القسطرة
اإلجراءات و الرعایة ّ
بع ــد إجــراء العملی ــة تق ــع تح ــت الرعای ــة املرکــ ّزة ف ــی مخت ــر القس ــطرة
مل ــدّ ة س ــاعة واح ــدة  ،و بع ــد نص ــف س ــاعة تنق ــل ال ــی أقس ــام املستش ــفی.
بع ــد  4إل ــی  6س ــاعات ممــ ّرض أو طبی ــب القس ــم یُخ ــرج أنب ــوب القس ــطرة
ـم إدخال ــه ف ــی الع ــروق و یضغ ــط عل ــی م ــکان الج ــرح مل ــدّ ة  20دقیق ــة
ال ــذی ت ـ ّ
خاص ـاً عل ــی م ــکان
ـم یق ــوم بالتضمی ــد و یض ــع کیس ــة م ــن الحص ــی أو حزام ـاً ّ
ثـ ّ
التضمی ــد مل ــدّ ة  6إل ــی  8س ـ ٍ
ـاعات.
یجـــب أن تتمـــدّ د مســـتلقیا علـــی ظهـــرک لبضعـــة ســـاعات بعـــد إخـــراج
أنبـــوب القســـطرة .
و ألجل تقلیل خطر النزیف  ،یجب االنتباه الی األمور ال ّتالیة:
تتوسد یدک تحت رأسک.
ال ترفع رأسک و عنقک الی األعلی و ال ّ
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یج ــب علی ــک اإلمتن ــاع ع ــن انحن ــاء ی ــدک أو رِجل ــک الّت ــی أجری ــت علیه ــا
عمل ّی ــة القس ــطرة
ال تجعل أحدی رِجلَیک علی األخری.
عن ــد الضح ــک و الس ــعال و العطس ــة اضغ ــط عل ــی م ــکان التضمی ــد ح ّت ــی
متن ــع النزی ــف.
عن ــد نقل ــک ال ــی القس ــم یص ــف ل ــک الطبی ــب النظ ــام الغذائ ــی الخفی ــف
الس ــوائل ألج ــل تطهی ــر ال ــدّ م
الس ــوائل  .ینص ــح ل ــک أن تُک ـ ِـر م ــن رشب ّ
و رشب ّ
م ــن م ــادة ال ّتبای ــن ()Radiocontrast agent
ما هی األمور الّتی یجب أن تخرب بها مم ّرضک؟
عند ظهور األعراض التالیة أطلق صفّارة إحضار املم ّرض .
الش ــعور بالحرق ــة و التعــ ّرق (التبلّ ــل ) املفاج ــئ ف ــی العض ــو ال ــذی مت ــت
القس ــطرة م ــن خالل ــه.
الشعور بالتو ّرم أو األمل الشّ دید فی العضو الذی متّت القسطرة من خالله.
الصدری.
الشعور باألمل فی القفص ّ
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الرعایة املنزلیة بعد عملیة قسطرة القلب
یُســ َمح ل ــک مبغ ــادرة املستش ــفی ف ــی الی ــوم التال ــی بع ــد إجــراء العمل ّیة.غی ــر
أنّ ــه م ــن ال ــروری اإلنتب ــاه ال ــی األم ــور ال ّتالی ــة:
ـم رف ــع الضّ ــاد ع ــن الج ــرح و ال یحت ــاج ال ــی
قب ــل مغ ــادرة املستش ــفی یت ـ ّ
ـروری إبق ــاء م ــکان الج ــرح نظیفــاً و جا ّفــاً.
تجدی ــد الض ــاد ّإل أنّ ــه م ــن ال ـ ّ

•
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