
  

• الّنزیف املفاجئ من مکان القسطرة.
• تورّم مکان القسطرة املفاجئ.
• تغّیر فی البرص أو فی النطق.

• أمل فی القفص الّصدری.
• عنـــد النزیـــف املفاجـــئ أو التـــّورم املفاجـــئ فـــی مـــکان القســـطرة ، اضغـــظ 

علـــی مـــکان الجـــرح حّتـــی وصـــول املستشـــفی.

یجب أن تزور طبیبک عند ظهور أحد األعراض الّتالیة فی آّول فرصة متاحة:
• أمل متوسط أو شدید فی مکان القسطرة.

ــت  ــذی متّـ ــو الـ ــی العضـ ــل( فـ ــص أو خدر)تنمیـ ــف أو تقلّـ ــعور بالضعـ • الشـ
ــل( ــّذراع أو الرِّجـ ــه ) الـ ــن خاللـ ــطرة مـ القسـ

• أمل فی العضو الذی متّت القسطرة فیه.
• الحّمی بــ 38 درجة.

• اضطرابات جلدیّة .

• التفرک مکان الجرح بالِکریم )الّزیت( و املواد النباتیة.
ـــی  ـــوس ف ـــب الجل ـــح أن تتجّن ـــن ینص ـــّدوش و لک ـــتحّم بال ـــک أن تس ـــمح ل • یس

ـــام. ـــی 4 أیّ ـــّدة 3 إل ـــتحامم مل ـــوض االس ح
ـــد  ـــاد بع ـــّیة( کاملعت ـــة الجنس ـــة )املامرس ـــة الحمیم ـــتئنف العالق ـــک أن تس • یمکن
ـــام )ای فـــی الیـــوم الثالـــث بعـــد عملّیـــة قســـطرة القلـــب(. قســـطرة القلـــب بثالثـــة أیّ

ـــِررَت أن تســـافر  ـــة. و إذا اضطُ ـــب ســـیاقة الســـّیارة ملـــّدة طویل ـــأن تتجّن • یوصـــی ب
ســـفرا طویـــال فُقـــم بإیقـــاف الّســـّیارة مـــرّة فـــی کّل دقیقتیـــن ثـــم امـــِش علـــی 

ـــة. ـــن الّراح ـــطاَ م ـــَذ قس ـــی تأخ ـــک حّت ـــُدد رِجل ـــال و ام ـــک قلی رجلی
• إذا أردَت أن تسافر بالطّائرة فیجب استشارة الطّبیب املعالج. 

ـــادرة املستشـــفی  ـــی بعـــد مغ ـــوم الّتال ـــی الی ـــج ف ـــب املعال • یجـــب مراجعـــة الطّبی
ـــادرة املستشـــفی.  ـــن مـــن مغ أو بعـــد یومی

• یجـــب االمتنـــاع عـــن الریاضـــة املضنیـــة القاســـیة کـــام یجـــب تجّنـــب دفـــع 
ـــا ملـــّدة  ـــت القســـطرة مـــن خالله ـــی متّ ـــد الت ـــة أو ســـحبها ال ســـّیام بالی األشـــیاء الّثقیل

ـــد. ـــبوع واح اس
ــرق  ــی الطـ ــال و املشـــی فـ ــلّق الجبـ ــدو و الّرکـــض و تسـ • یجـــب تجّنـــب الَعـ

ــد. ــبوع واحـ ــّدة أسـ ــدرة ملـ ــرق املنحـ ــة أو الطـ املرتفعـ

ما هی األعراض الخطیرة بعد عملّیة قسطرة القلب ؟ و متی یجب أن تراجع الطبیب 
أو املستشفی؟

ـــم  ـــوارئ )رق ـــم الطّ ـــوراً بقس ـــال ف ـــب االتّص ـــة یج ـــراض الّتالی ـــد األع ـــور أح ـــد ظه عن
ـــک . ـــن بیت ـــفیات م ـــرب املستش ـــة أق ـــف 115( أو مراجع الهات
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ـــا  ـــت علیه ـــی أجری ـــک الّت ـــدک أو رِجل ـــاء ی ـــن انحن ـــاع ع ـــک اإلمتن ـــب علی • یج
ـــطرة ـــة القس عملّی

• ال تجعل أحدی رِجلَیک علی األخری.
ـــی  ـــد حّت ـــکان التضمی ـــی م ـــط عل ـــة اضغ ـــعال و العطس ـــک و الس ـــد الضح • عن

ـــف. ـــع  النزی متن
ـــف  ـــی الخفی ـــام الغذائ ـــب النظ ـــک الطبی ـــف ل ـــم یص ـــی القس ـــک ال ـــد نقل • عن
ـــّدم  ـــر ال ـــل تطهی ـــوائل ألج ـــن رشب الّس ـــِر م ـــک أن تُک ـــح ل ـــوائل . ینص و رشب الّس

)Radiocontrast agent( ـــن ـــادة الّتبای ـــن م م

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

• الشـــعور بالحرقـــة و التعـــرّق )التبلّـــل ( املفاجـــئ فـــی العضـــو الـــذی متـــت 
القســـطرة مـــن خاللـــه. 

• الشعور بالتورّم أو األمل الّشدید فی العضو الذی متّت القسطرة من خالله.
• الشعور باألمل فی القفص الّصدری.

الرعایة املنزلیة بعد عملیة قسطرة القلب
ـــر  ـــراء العملّیة.غی ـــد إج ـــی بع ـــوم التال ـــی الی ـــفی ف ـــادرة املستش ـــک مبغ ـــَمح ل یُس

ـــة: ـــور الّتالی ـــی األم ـــاه ال ـــروری اإلنتب ـــن ال ـــه م أنّ
ـــی  ـــاج ال ـــرح و ال یحت ـــن الج ـــامد ع ـــع الّض ـــّم رف ـــفی یت ـــادرة املستش ـــل مغ • قب

ـــاً.  ـــاً و جاّف ـــرح نظیف ـــکان الج ـــاء م ـــّروری إبق ـــن ال ـــه م ـــامد إاّل أنّ ـــد الض تجدی

ـــة. ـــاء العملّی ـــک أثن آالم
• بعـــد نقـــل املریـــض إلـــی مختـــرب القســـطرة یتـــّم تعقیـــم مـــکان  القســـطرة 
ـــی ســـبق ذکرهـــا. ـــب بالطریقـــة الت ـــة قســـطرة القل ـــج بعملّی ویقـــوم الطبیـــب املعال

ـــاس نَفســـک  ـــق و احتب ـــد یأمـــرک الطبیـــب بالتنفـــس العمی ـــة ق فـــی غضـــون العملّی
ـــوات  ـــة الخط ـــب متابع ـــل یج ـــج أفض ـــی نتائ ـــول عل ـــات . للحص ـــع لحظ ـــّدة بض مل
 )Radiocontrast agent( ـــن ـــاّدة التبای ـــن م ـــد حق ـــا. عن ـــب به ـــرک الطبی ـــی یأم الت
ـــان  ـــن أو تشـــعر بخفق ـــکان الحق ـــی م ـــة أو مضـــض ف ـــرارة و الحرق ـــد تشـــعر بالح ق
ـــاً  دقـــات القلـــب و هـــذا أمـــر الیســـتغرق إاّل بضـــع ثـــواٍن و یتوقـــف )یـــزول(  تلقائی

ـــک . ـــر قلق ـــی أن یُثی فالینبغ

اإلجراءات و الرعایة الّصّحیة بعد إجراء عملّیة القسطرة
• بعـــد إجـــراء العملیـــة تقـــع تحـــت الرعایـــة املرکـــزّة  فـــی مختـــرب القســـطرة  

ملـــّدة ســـاعة واحـــدة ، و بعـــد نصـــف ســـاعة تنقـــل الـــی أقســـام املستشـــفی. 
ـــطرة  ـــوب القس ـــرج أنب ـــم یُخ ـــب القس ـــرّض أو طبی ـــاعات مم ـــی 6 س ـــد 4 إل • بع
ـــة  ـــّدة 20 دقیق ـــکان الجـــرح مل ـــی م ـــروق و یضغـــط عل ـــی الع ـــه ف ـــّم إدخال ـــذی ت ال
ـــکان  ـــی م ـــاً عل ـــاً خاّص ـــن الحصـــی  أو حزام ـــد و یضـــع کیســـة م ـــوم بالتضمی ـــّم یق ث

ـــاعاٍت. ـــی 8 س ـــّدة 6 إل ـــد مل التضمی
• یجـــب أن تتمـــّدد مســـتلقیا علـــی ظهـــرک لبضعـــة ســـاعات  بعـــد إخـــراج 

أنبـــوب القســـطرة .
و ألجل تقلیل خطر النزیف ، یجب االنتباه الی األمور الّتالیة:

• ال ترفع رأسک و عنقک الی األعلی و ال تتوّسد یدک تحت رأسک.

  قسطرة القلب  

ـــق ) يُدعـــى  ـــر و رقي ـــوب صغی ـــا إدخـــال أنب ـــّم فیه ـــة یت ـــب هـــی عملی قســـطرة القل
ـــّم   ـــث یت ـــة  حی ـــّذراع األصلّی ـــل أو ال ـــن الرِّج ـــری رشایی ـــی مج ـــطرة(  ف ـــوب القس أنب
ــة و  ــر األوعیـ ــن )Radiocontrast agent ( و تصویـ ــاّدة الّتبایـ ــن مـ ــک حقـ بذلـ
ـــالل  ـــن خ ـــاً م ـــّم أیض ـــة و یت ـــة املتضّیق ـــخیص األوعی ـــن تش ـــا م ـــاء به ـــن األطّب یتمکّ

ـــه.  ـــب و صاممات ـــالت القل ـــص عض ـــة فح ـــب إمکانّی ـــطرة القل قس

اإلجراءات و الّرعایة الّصّحّیة قبل عملّیة قسطرة القلب
ـــی 6  ـــذ 4 إل ـــة  و من ـــابقة للعملّی ـــة الس ـــی اللیل ـــّدوش ف ـــتحامم بال ـــب االس • یج
ـــی الّریـــق )یجـــب أن تصـــوم  ـــة یجـــب أن تکـــون عل ـــل الخضـــوع للعملی ســـاعات قب

ـــة( ـــل الخضـــوع للعملی ـــاعات قب ـــی 6 س ـــذ 4 إل ـــّرب من ـــن األکل و ال ع
ـــة  ـــة یمکنـــک تناولهـــا بـــرب کمّی • إذا کان موعـــد تنـــاول أدویتکـــم قبـــل العملّی

ـــة مـــن املـــاء. قلیل
ـــب  ـــب تجّن ـــکرّی یج ـــالج الس ـــن " لع ـــدواء  "  منفورمی ـــتخدماً ل ـــت مس • إذا کن

ـــا. ـــاعة بعده ـــی  24 س ـــة ال ـــراء العملّی ـــل إج ـــاعة  قب ـــذ 24 س ـــذا الّدواءمن ه
• یجـــب خلـــع الحلـــی و املجوهـــرات و األشـــیاء القّیمـــة مثـــل الخاتـــم و األســـورة 

..... و االحتفـــاظ بهـــا فـــی املنـــزل. 
• بعـــد اســـتقبالکم فـــی املستشـــفی یتـــّم عملّیـــة کشـــف وریدکـــم و حالقـــة 

مـــکان القســـطرة )مؤّخـــرة الفخـــذ أو  عضلـــة الـــذراع( .
ـــا بتخدیـــر  ـــاج الـــی التخدیـــر و یتـــّم إجراؤه • عملّیـــة قســـطرة القلـــب ال تحت
ئـــة( لتخفیـــف  موضعـــّی غیـــر أّن الطبیـــب قـــد یصـــف لـــک األدویـــة املســـکِّنة )املهدِّ
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