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بین دو ریه، بر روي دیافراگم )ورقه  كه قلب اساساً یک پُمپ عضالني تو خالي است

در   .( قرار داردكندي عضالني گنبدي شکلي كه سینه و شکم را از هم جدا مي 

سمت راست قلب دهلیز  در داخل قلب، چهار بخش یا محفظه ي جداگانه وجود دارد.

ماهیچه   .قرار داردچپ قلب، دهلیز چپ و بطن چپ و در سمت راست و بطن راست 

هاي شود و خون را از قلب به دیگر قسمتي قدرتمند قلب به طور مداوم منقبض مي 

شود و فقط در قلب وجود گاه خسته نمي ص ماهیچه هیچ راند. این نوع خابدن مي 

 مختلف اعضاي هاي بافت و ها سلول كه است گردش مداوم خون، این اثر در .دارد

 را خود زائد مواد نمایند و مي دریافت را خود نیاز مورد غذایي مواد و بدن، اكسیژن

 خون گردش هب ها كلیه و ها ریه چون توسط اعضایي بدن از خارج به دفع جهت

 انقباض دهند. تحویل مي

 تحریک بوده، خودكار قلب

 یک گروه توسط الکتریکي

 راست دهلیز در سلولي

 اگر اشکالي .شود مي ایجاد

 الکتریکي تحریک تولید در

این  هدایت مسیر یا

 به قلب ماهیچه به تحریک

 است ممکن آید، وجود

 .شود آن نظمي بي یا و قلب ضربان شدن تند یا باعث كند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 تنظیم را شما قلب باتري، ریتم نیروي از استفاده با كه است دستگاهي میکر، پیس

ضربان قلب  كه داراي شوند مي گذاشته كار درافرادي سازها ضربان بیشتر .كند مي

 استفاده یا و قلبي بیماري كهولت سن، اثر در مورد این بسیار آهسته مي باشند. كه

 فعالیت شروع باعث نه تنها سازها ضربان امروزه . دهد رخ مي قلبي داروهاي از

 شما فعالیت نوع به توجه با بلکه نمایند، مي به تپش وادار را قلب و شوند مي قلب

 را طبیعي كارقلب همان درست یعني، نمایند مي تنظیم نیز را قلب تپش سرعت

 .دهند مي انجام

 كه مي باشد مچي مردانه ساعت یک اندازه به اي وسیله ضربانساز یا میکر پیس

 براي دستگاه این  .باشد الکترونیکي )ژنراتور( مي مولد یک و باتري یک داراي

برنامه  است، قبول قابل محدوده یک در شما ضربان قلب میزان آیا اینکه تشخیص
ژنراتور از طریق یک جفت سیم به قلب وصل مي شود. یک دسته از . ریزي مي شود 

اگر تعداد . ات مربوط به تعداد ضربان قلب را به ژنراتور مي فرستد سیم ها اطالع
میزان مورد نظر پزشک بود ژنراتور از طریق سیم دیگر قلب را  از ضربان قلب كمتر

 مي كند.  وادار به تحریک الکتریکي و انقباض

 
 ؟شود مي كارگذاشته میکر پیس چگونه

الیت و نظر پزشک بستگی محل کارگذاری پیس میکر به جثه شما، میزان فع

 دارد. 
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 مراقبت های قبل از كاشت پیس میکر
  اگر داروي آسپرین یا وارفارین مصرف مي كنید حتماً در ارتباط با قطع یا ادامه

 دارو با پزشک خود مشورت كنید.

 .از نیمه شب قبل از انجام عمل ناشتا باشید 

  

 حین عمل
مي شود عالوه بر این به شما یک  كاشت پیس میکر تحت بي حسي موضعي انجام

داروي آرام بخش داده مي شود. جهت كاشت پیس میکر ابتدا یک برش كوچک زیر 
ترقوه داده مي شود سپس ژنراتور دستگاه پیس میکر در زیر ترقوه قرار مي گیرد و 

سیم ها از طریق سیاهرگ وارد قلب مي شوند در نهایت محل برش بخیه مي گردد. 
ونه احساس ناراحتي در حین انجام عمل داشتید به پرستار یا درصورتیکه هرگ

 . پزشک خود اطالع دهید

 مراقبت های پس از كاشت پیس میکر
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  پس از انجام عمل، جهت بررسي سیم ها و اطمینان از عدم جابجایي پیس میکر؛

 یک عکس از قفسه سینه گرفته مي شود.

  ساعت در بخش بستري تحت  24پس از كاشت پیس میکر حداقل به مدت

 مراقبت قرار مي گیرید.

  پس از انجام عمل دو نوبت آنتي بیوتیک وریدي تجویز مي شود. همچنین بعد از

 مرخص شدن باید یک دوره كوتاه مدت آنتي بیوتیک خوراكي مصرف كنید.

  ه مي شود. بعد از این ساعت یک پانسمان بر روي زخم گذاشت 24براي مدت

 مدت اگر لبه هاي زخم در حال جوش خوردن باشد پانسمان برداشته مي شود.

  روز بعد از كاشت پیس میکر نباید دوش بگیرید. 5تا 

و در این مالقات در مورد  یک هفته بعد از مرخص شدن باید پزشک را مالقات كنید.

، جنسي روابط سرگرفتن از ،  اتومبیل با رانندگياز سر گیري فعالیتهایي چون 

 سوال كنید.از پزشک خود عادي و شنا كردن  شغل به بازگشت

  روز بعد از كاشت پیس میکر بخیه ها كشیده مي شوند. 10تا  7حدود 

  بازوي طرفي كه در آن پیس میکر گذاشته شده را به مدت دو هفته نباید از
 شت سر ببرید.سطح شانه باالتر ببرید همچنین نباید این بازو را به پ

  هفته از حركت دادن ناگهاني و شدید بازوي طرفي كه در آن پیس  4براي مدت
 میکر گذاشته شده خودداري كنید.

  كیلوگرم و در ماه اول از بلند  5هفته از بلند كردن اشیا بیش از  2براي مدت
 كیلوگرم خودداري كنید.  10كردن اشیا بیش از 

 كارت یک شما شود، به مي كارگذاشته اشم در میکر پیس یک كه این از پس 

 خواهد داده میکر پیس برنامه و میکر، لیدها پیس اطالعات حاوي شناسایي

 آن مهم در موجود اطالعات زیرا باشید داشته همراه را همیشه، كارت این .شد

 درماني مراكز یا پزشک،فیزیوتراپیست دندان پزشک، به شما گاه هر .است

 ندارد، میکر پیس به ارتباطي شما كار نظرتان اگر به حتي كنید، مي مراجعه

 .دارید میکر پیس كه دهید اطالع خود پزشکي گروه به شما

 ریزي و برنامه آنالیز براي بار یک وقت چند كه گفت خواهد شما پزشک به 

 .نمایید مراجعه مجدداً میکر پیس
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 .كنید حفظ را مطمئنه فاصله احتیاط، موارد

  تلویزیون و یيرادیو هاي ایستگاه 

 داشته فاصله میکركارگذاشته پیس با متر سانتي  30حداقل همراه، هاي تلفن 

 میکر، پیس مقابل طرف گوش از كنید موبایل سعي از استفاده براي باشد

 .استفاده نکنید

  دستگاههاي مغناطیسي مثل ام آر آي موجب اختالل در كار پیس میکر مي

 شک را در جریان قرار دهید.گردد. در صورت تجویز ام آر آي؛ پز

  دستگاه رادیولوژي ) عکس برداري (  و سي تي اسکن موجب اختالل در كار

دستگاه نمي شود اما در مواردي كه نیاز به رادیوتراپي باشد مثل درمان سرطان 
 ها؛ ممکن است اشعه باعث اختالل در كار پیس میکر شود.

  و ردیاب فرودگاه ها مي پیس میکر باعث فعال شدن دستگاه هاي ضد سرقت
شود. بنابراین شما باید كارت شناسایي خود را نشان دهید و به سرعت از این 

محل ها رد شوید و درخواست نمایید تا بازرسي بدني بوسیله دست انجام شود 
همچنین ردیاب هاي دستي نباید نزدیک پیس میکر قرار گیرند زیرا ممکن 

 .شونداست باعث اختالل در كار پیس میکر 

 غش، طوالني ، سر،ضعف دوران سرگیجه، تنفس، در اشکال بروز صورت در 

 یا افزایش .نمائید شمارش را نبض خود ضربان سکسکه ابتدا و خستگي شدن

 وجود احیانا و قرمزي و حرارت، تورم درجه بودن باال نبض، تعداد كاهش

 الجمع پزشک اطالع به كه است مسائلي عمل مهمترین ناحیه در ترشحات

 .شود رسانیده

 الکتریکي وسایل از كارتان مملو محیط یا و است زیاد شما بدني فعالیت اگر 

 .مشورت كنید خود پزشک با است
 

 


