
قلب عضوی حیاتی است که وظیفه اصلی گردش خون را بر عهده 

حفره تشکیل شده است دو تای باالیی شامل دهلیز  4قلب از  دارد. 

این راست و چپ و دوتای پایینی شامل بطن راست و چپ است. 

عضو حساس، همیشه در حال کارکردن است و در طول عمر ما حتی 

سفانه گاهی برخی نوزادان با أماند. اما متیک ثانیه هم بیکار نمی

 .آیندبیماری قلبی مادرزادی به دنیا می

دسته مادرزادی و اکتسابی  2های قلبی در کودکان را به بیماری

های مادرزادی از بدو تولد همراه کودک کنند که بیماریتقسیم می

و بیماریهای قلب اکتسابی در طول دوره زندگی در فرد ایجاد  است

که دیواره ی بین حفر ه ها سوراخ و دریچه های  زمانی  می شود.

ارتباط  رگهای اصلی قلب به یکدیگریا قلب دچار تنگی شوند و 

 بیماریهای قلبی در کودکان بروز می کند. داشته باشند،

  علت چیست؟ 

تولد نوزادی با قلب بیمار برای هیچ پدر و مادری خوشایند نیست و 

جربه کند. پس خوب است هیچ کس دوست ندارد این وضعیت را ت

های فامیلی، یکی از علل مهم ایجاد چنین مشکالتی بدانیم ازدواج

 .است

مانند  مصرف برخی داروها به خصوص در چند ماه اول بارداری

داروهای ضد تشنج و برخی بیماریهای مادر در حین بارداری مانند 

 .ممکن است باعث بروز چنین مشکالتی شود ابتالی مادر به دیابت

البته این به آن معنا نمی باشد که این مادران نمی توانند صاحب 

فرزندان سالم شوند بلکه نیاز به توجهات خاص در حین بارداری 

دارند. همچنین کشیدن سیگار و مصرف الکل در حین بارداری نیز 

های فامیلی و ژنتیک اما ازدواج در بروز این بیماریها مؤثر می باشند.

 .زمینه دارد نقش مهمی در این

شود خون های قلبی در کودکان باعث میگاهی وجود برخی بیماری 

شود له باعث میأتیره وارد سیستم جریان خون روشن شود. این مس

اکسیژن کمتر از  های بدن خون تیره دریافت کنند وتمام سیستم

ها برسد. این مورد در درازمدت بر عملکرد آن که نیاز دارند به آن

 .کندگذارد و مشکالت دیگری را ایجاد میر میثیأبدن ت

های قلبی نوزادانعالئم بیماری  

های قلبی در شیرخواران با بزرگساالن عالئم بیماری

تفاوت دارد. به همین دلیل خیلی از مواقع ممکن است 

 .ها نشوندپدر و مادر متوجه این نشانه

گاهی تنفس سریع شیرخوار یا خستگی او حین 

دهنده بیماری قلبی باشد. تواند نشانشیرخوردن می

دقیقه به طور مداوم شیر  10تا  5حدود  ها معموالًبچه

ای ایجاد شود و نوزاد خورند که اگر در این روند، وقفهمی

حال شده و پس از کمی هنگام شیرخوردن خسته و بی

استراحت دوباره مشغول شیرخوردن شود، نشانه وجود 

ت. البته باید گفت که وقتی مشکالت قلبی مادرزادی اس

شود، به دلیل بازیگوشی ممکن است تر میبچه بزرگ

پشت سر هم شیر نخورد و این روند را متوقف کند. اما 

نفس است؛ در این عالمت بیماری قلبی حالتی مانند تنگی

کشد، صورت شیرخوار هنگام شیرخوردن تند نفس می

را متوقف شود و در نتیجه شیرخوردن خسته و بیحال می

 .کندمی

های اول و دوم پس از تولد این وضعیت معموالً در ماه

های قلبی مادرزادی شود. اما گاهی نیز بیماریمشخص می

ای، وجود عالمت خاصی ندارد و تنها معاینات دوره

ای گاهی در معاینات دوره .کندبیماری را مشخص می

 شود کهنوزاد، پزشک متوجه صدای غیرطبیعی قلب می

 .های الزم صورت گیردبرای پیگیری بیشتر باید بررسی

ها و زبان کودک نیز نشانه دیگری کبودی رنگ لب، ناخن

های قلبی های قلبی مادرزادی است. بیماریاز بیماری

دارد که پدر و  یمادرزادی در شیرخواران عالئمی خاص

  .مادر باید با توجه به آنها به پزشک مراجعه کنند

ها و انگشتان و گاهی مواقع رنگ کبود لبتنفس سریع، 

گیری ممکن است عالمت بیماری قلبی نیز عدم وزن

 .مادرزادی شیرخواران باشد

های قلبی کودکانعالئم بیماری   

تر باشد، عالئم بیماری هم بیشتر شبیه بزرگساالن هر چه بچه بزرگ

درد رسند ممکن است ها به سن مدرسه میاست. وقتی بچه

سفانه أرا تجربه کنند. اما مت غشو  سرگیجه، تپش قلب، سینهقفسه

های مادرزادی قلب هیچ طور که گفته شد برخی از بیماریهمان

شوند. انجام عالمتی ندارد و در طی یک معاینه دقیق مشخص می

کودکان های قلبی ای، کمک زیادی به تشخیص بیماریمعاینات دوره

 .کندمی

 تشخیص 
بسیاری از بیماریهای قلب در هنگام سونوگرافی مادر در زمان 

بارداری قابل تشخیص می باشد. اما برخی از این بیماریها تا زمانیکه 

 کودک متولد نشود قابل تشخیص نمی باشد.

 معاینه بالینی و گرفتن تاریخچه پزشکی

 عکس برداری از قفسه سینه 

 اکو

   نوار قلب 

: یک لوله نازک از طریق رگ های خونی وارد قلب شده  آنژیوگرافی

 قلب از طریق آن بررسی می شود.

 درمان:

هایی دارند که باعث وکان نیاز به استفاده از داربسیاری از کود

تقویت قلب و جلوگیری از مشکالت دیگر می شوند. گاهی برخی از 

محض آنکه متولد شدند باید تحت عمل جراحی قرار  این نوزادان به

گیرند اما مواردی وجود دارد که پزشک به کودک فرصت می دهد تا 

گاهی  دهد.می قرار  بزرگتر شود و بعد او را تحت عمل جراحی

 .داردکودک نیاز به بیشتر از یک عمل جراحی 
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بسیار خوشحالیم که عمل جراحی قلب فرزند شما بخوبی انجام 

شده و در آستانه مرخص شدن از بیمارستان هستید لذا توجه شما 

  را به نکاتی چند جلب می نماییم:

 ست.تشویق کودک به سرفه و تنفس عمیق خیلی مهم ا 

به هنگام سرفه کردن جناغ سینه کودک با یک حوله کوچک 

 حمایت شود.

 کودکان بعد از عمل نیاز به رژیم غذایی خاصی ندارند.

 روز پس از عمل حمام کنید. 7با هماهنگی پزشک کودک را 

 در محل برش جراحی کیسه و لیف نکشید.

 سعی کنید کودک را تشویق به راه رفتن کنید.

 ودک را در حالت درست و مناسب قرار دهید.سعی کنید بدن ک

داروهای بیمار را خیلی دقیق و سر وقت و طبق نظر پزشک مصرف 

 کنید.

یک عدد عکس سینه از بیمار خود  "روز مراجعه به پزشک حتما

 بگیرید.

 در وقت مقرر به پزشک جراح قلب و متخصص داخلی مراجعه کنید.

 د.نیاز به تعویض پانسمان در منزل نمی باش

با پزشک "اکثر بخیه ها قابل جذب است ولی در درمانگاه مجددا

 خود مشورت کنید.

سیم مخصوص که زیر سینه فرزند شما دوخته شده قبل از مرخص 

 شدن باید خارج گردد.

با پزشک "ترشح چرکی وتب حتما-قزمزی–در صورت بروز التهاب 

 خود مشورت کنید.

ریخ ذکر شده در تا "در صورت نیاز به جراحی مجددحتما

 مراجعه کنید.

در صورت داشتن هر گونه اشکال و سؤال بعد از عمل 

میتوانید در هر موقع از شبانه روز با شماره تلفن های 

بخش جرحی قلب تماس حاصل  6125902و6125901

 فرمایید.

 

 نکات مهم:
این کودکان در معرض عفونت قلب می باشند بنابراین 

ت دندان پزشکی باید اول قبل از هر عمل جراحی و اقداما

 د.یآنتی بیوتیک مصرف نمای

 .دیاز انجام فعالیتهای ورزشی شدید پرهیز کن

 

کودکان امروز مردان و زنان آینده خواهند بود پس 

بیایید با هم در ایجاد آینده ای خوب و مطمئن برای 

 .آنها کوشا باشیم
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 مركزآموزشي درماني نمازي
 واحد آموزش ضمن خدمت

 

و  بیماریهای مادرزادی قلب

 مراقبتهای بعد از عمل 

 
PT-HO-194 

 پرستاری  کارشناس ارشد  حمیده انصاری دآوری:گر

 کارشناس پرستاری  لی لی شریعتمداری

 NICU: اشرف معماریزاده کارشناس ارشدبازبینی

 فوق تخصص جراحی قلب دکتر مسیح شفااستاد علمی:  

1397 

برای پیشگیری از بروز چنین مشکالتی مثل بیماری قلبی 

انجام نشود یا اگر انجام  های فامیلیمادرزادی، بهتر است ازدواج

شد افراد تحت نظر پزشک باشند. همچنین نباید معاینات 

ای کودک را فراموش کرد؛ کودک وقتی هم که سالم است دوره

 باید تحت نظر پزشک باشد و نباید منتظر بیماری باشیم
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