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اكنون كه به یاري خداوند بزرگ و تالش پزشکان و پرستاران در  بیمار عزیز 

بخش بهبود یافته اید قبل از ترک  بیمارستان  الزم است نکات زیر را به دقت 

مطالعه فرموده و در صورت داشتن هر گونه ابهامي از پرستاران بخش  

اطالعات ضروري را كسب نمائید . بدیهي است كه مسئولیت عوارض 

 ناشي از عدم رعایت موارد فوق به عهده شما خواهد بود .  ناخواسته

شما تحت عمل جراحي تعویض دریچه قلب قرار گرفته اید . این عمل یکي از 

اعمال جرا حي بزرگ قلب مي باشد كه در افرادي كه دچار تنگي یا نارسائي ) 

 یا هر دو ( در دریچه هاي قلبشان بشوند انجام مي گیرد . 

مل جراحي ، بعد از بیهوشي عمومي ، استخوان سینه باز مي در خالل این ع

 شود تا جراح بتواند به قلب و دریچه مورد  نظر دسترسي پیدا كند .

استخوانهاي جناغ به هم وصل مي شود و   "بعد از اتمام عمل جراحي مجددا

نیازي به برداشتن این  "سپس پوست ناحیه بخیه زده مي شود كه معموال

 ز عمل نمي باشد .بخیه ها پس ا

دوران بهبودي بعد از عمل جراحي در افراد مختلف متفاوت مي باشد ، بیشتر 

احساس بهبودي مي كنند. در حالي كه  "هفته بعد از عمل  كامال  3 _ 4افراد 

در بعضي افراد بر اساس شرایطي كه قبل از عمل داشته اند ممکن است این 

 زمان طوالني تر شود . 

 ارستان :  ترخیص از بیم

روز بعد از عمل در صورتیکه عارضه خاصي رخ ندهد با  5 _7 "معموال

 صالحدید پزشک از بیمارستان مرخص  مي شوید . 

قبل از ترخیص الزم است كه شما و یا خانواده تان آموزش هاي الزم را دریا 

 فت نما یید . 

ل كاهش هدف اصلي از ارائه آموزش هاي الزم در امر مراقبت در منزل شام

خطرات بیماري هاي قلبي و بیان روشهایي در جهت چگونگي انجام فعالیت 

 هاي روزانه  و ورزش ، رعایت بهداشت ، كاهش استرس مي باشد . 
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بعضي از این تغییرات با اصالح شیوه زندگي بخصوص در رژیم غذایي و ورزش 

بلکه  فراهم مي شود . اما تغییر شیوه زندگي به  تنهایي كفایت نمي كند

داروهاي خاصي هم هستند كه نیاز به مصرف آنها بعد از عمل دارید و بایستي 

میزان مصرف و چگونگي  _زمان مصرف  _آموزش دقیق در رابطه با نام دارو 

مصرف و ... را دریافت كنید و در منزل به هیچ عنوان دارویي را بدون 

 هماهنگي با پزشک قطع ، كم یا زیاد ننمایید . 

بعد از این عمل براي بیماران تجویز مي گردد شامل  "ي  كه عمدتاداروهای

مواردي است كه در این مجموعه به شما معرفي میشود.) توجه داشته باشید 

كه بنا به صالحدید پزشک ممکن است داروهاي شما متفاوت  باشد پس الزم 

 است كه قبل از ترخیص آموزش دقیق در مورد داروهاي خود دریافت نموده و

آنها را به موقع و بر اسا س دستور پزشک و راهنمایي پرستاران بخش مصرف 

 كنید . ( 

 بیمار محترم : 

بعد از عمل تعویض دریچه قلب شما نیاز به مصرف یک دارو بنام وارفارین یا   

  كومادین دارید. 

 وارفارین چیست ؟

ابراین بند  ،باشدد و ضد تشکیل لخته مي خون  وارفارین یک داروي ضد انعقاد

و حفظ گردش خون اعضدا  حیداتي   نگه داشتن عروق خوني  باز مي تواند به 

 .كمک كند بدن 

میلدي گرمدي    5/2میلي گرم صورتي رند  و   5قرص وارفارین به شکل هاي 

 سفید رن  موجود مي باشد. نام دیگر آن كومادین است.

 در چه مواردي وارفارین مصرف می شود؟

  لخته هاي خدون و ورود آن بده ریده وجدود     در مواردي كه احتمال تشکیل

 داشته باشد . 

   پیش گیري از تشکیل لخته در بعضي از بي نظمي هاي ضربان قلب 
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   پیش گیري از تشکیل لخته پس از درمان انسداد رگهاي قلب ) عروق كروندر

 ( و سکته قلبي

 پیش گیري از تشکیل لخته پس از عمل تعویض دریچه هاي قلب 

 د مقدار مصرف وارفارین مناسب  است؟  چگونه متوجه مي شوی

بسته به شرایط بیمار و نوع بیماري میزان مصرف وارفارین متفاوت می 

 باشد. 

و   PTمیزان دارو توسط متخصصین كلینیک وارفارین و بر اساس آزمایشات 

INR      تنظیم مي شود .  در موارد استفاده از وارفدارین در برخدي از بیمداران

 نگه داشته شود.  5/2-5/3و در برخي دیگر   3تا  2در حد   INRباید  

 عوارض دارویی وارفارین چیست ؟

   خونریزي 

        بروز دانه هاي قرمز رن  روي پوست ) بده انددازه تده سدنجاق ( بده علدت

 خونریزي از مویرگ  

   اختالالت كبدي و یرقان 

  تهوع ، استفراغ ، بي اشتهایي ، اسهال 

 كهیر ، خارش ، ریزش مو 

 سر درد 

 تب  
 

 قبل از شروع دارو پزشک خود را در جریان مسائل زیر قرار دهید:

 بیماریهاي خوني) كم خوني و هموفیلي( .1

 سابقه خونریزي معده و مغز .2

 بیماریهاي عروق خوني)آنوریزم( .3

 سابقه عمل جراخي اخیر .4

 استفاده از الکل و بیماریهاي كبدي .5

 پركاري غده تیروئید .6
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 دیابت .7

 لوپوس و روماتیسم مفصلي .8

 لگي و شیردهيحام .9

 در این افراد مي بایست با دقت بیشتري پیگیري شود: INRكنترل 

   سال 65سن باالي 

  سابقه خونریزي از معده و روده 

  بیماریهاي مغزیریال قلبي، كم خوني، ضربه و نارسایي كلیه 

 INR   4باالتر از 

 جهت ایجاد اثرات مفید دارو توصیه هاي زیر را بکار ببندید:

  را خودسرانه كاهش یا افزایش ندهید .  مصرف دارو 

   جهت تنظیم دقیق دارو ، اطالعات مربوط به آزمایش INR و مقادیر مصرف

 وارفارین را در یک دفترچه بصورت منظم یادداشت كنید. 

    .در مراجعه به پزشک ، دفترچه وارفارین خود  را به همراه داشته باشید 

  ر و رطوبت نگهداري كنید و همچندین   دارو را در ظرف در بسته و دور از نو

 از دسترس اطفال دور   نگه دارید. 

      در صورت فراموشي یک قرص، در اسرع وقدت مصدرف شدود و از مصدرف

 همزمان دو قرص بپرهیزید.

    سعي كنید حداقل ذخیره مصرف چند روزه داروي خود را به همراه داشدته

 باشید ) بخصوص در مسافرت(.

  ي از روز مصرف كنید. دارو را در ساعت مشخص 

   بهتر است وارفارین همزمان با غذا یا داروهاي دیگر مصرف نشود تا سرعت

جذب و زمان اثر آن مختل نگردد . در صورت بروز ناراحتي گوارشي مي توان 

 همراه با غذا مصرف كرد.

    در صورت فراموش كردن یک نوبت دارو، میزان مصرف روز بعد را دوبرابدر

 نکنید زیرا باعث خونریزي مي شود.
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  سبزیجات برگ سبز، گل كلم، كلم  و مثل مصرف غذاهاي حاوي ویتامین كا

از كاهو، زغال اخته، چاي سبز و جگر  باعث كاهش اثر دارو مي شود. بنابراین 

در واقدع مقدادیر    غذاها اجتناب كنیدد، این صرف كاهش یا افزایش ناگهاني م

در خون ثابت  دارو  مصرفي روزانه این دسته از غذاها باید ثابت باشد تا سطح

   . بماند

 . از مصرف مشروبات الکلي بپرهیزید 

         دارو را دقیقًا طبق دستور اسدتفاده كنیدد. بدا كدوک كدردن یدک سداعت

 . توانید از فراموش كردن دارو جلوگیري كنیدمي

     ًقبل از انجام هر مداخله درماني مثل دندانپزشکي، جراحدي و غیدره حتمدا

 وارفارین را به پزشک خود اطالع دهید .    مصرف

  همیشه به همراه داشته باشید .را كارت شناسایي مبني بر مصرف وارفارین 

    شروع هر داروي جدید و قطع مصرف داروي قبلي را حتماً به پزشدک خدود

 اطالع دهید .

 مصرف هر داروي دیگر  مثل آسپرین ، ویتامین ها ، آنتي بیوتیکهدا، ضدد    از

بدون مشورت بدا پزشدک خدودداري      3تب، مسکن ها، مکمل ها مانند امگا 

 كنید. 

  روز بعد از قطع آن، از اهدداي خدون بپرهیزیدد.     5در زمان مصرف دارو و تا

 روز اثر ضد انعقادي دارو در خون وجود دارد. 5زیرا تا 

 ضددد انعقدداد وارفددارین ، تحددت تدداثیر داروهدداي ضددد اسددید،       اثددر 

ضد حساسیت ، آسپرین ، روغن هاي معدني ، داروهاي ضد بارداري خوراكي  

قرار میگیرد مصرف هم زمان این داروها باید توسدط پزشدک معدالو توصدیه     

 گردد.

     در صورت ترک سیگار به پزشک اطالع دهید. زیدرا ممکدن اسدت دوز دارو

 یر داشته باشد.نیاز به تغی

 .اگر قصد رژیم غذایي دارید قبل از انجام این كار با پزشک مشورت كنید 

 .روش هاي موثر پیشگیري از بارداري را بکار ببندند 
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 .در صورت تب، لرز، اسهال و عالیم آنفوالنزا به پزشک مراجعه شود 

به هنگام مصرف این دارو احتمال بروز خونریزي در شما بیشتر از سایر 

 جهت کاهش خطر خونریزي توصیه هاي زیر را بکار گیرید:باشد . راد میاف

 هاي رزمي اجتناب كنید.هاي خطرناک مثل ورزشاز انجام فعالیت 

     جدات ،  جهت دفع مدفوع به خود فشار وارد نکنیدد و بدا اسدتفاده از میدوه

سبزیجات تازه ، انجام فعالیت هاي ورزشي مجاز و مصرف میزان كافي مایعات 

 بروز یبوست جلوگیري كنید . از

 تراش برقدي  جهت تخلیه بیني فشار زیادي وارد نکنید. به جاي تیغ از ریش

 ید .ناستفاده ك

 . از مسواک نرم استفاده كنید و با دقت و به آرامي مسواک بزنید 

 .پا برهنه راه نروید 

 ها از خالل دندان و اجسام نوک تیز استفاده نکنید .جهت تمیز كردن دندان 

   اجتناب از انجام تزریقات درون عضالني و در صورت اجبار به این كار بهتدر

 است از عضله دست استفاده شود.

  در صدورت مشداهده   زیر نشاندهنده مسمومیت با وارفارین مي باشد عالیم

 به پزشک خود مراجعه كنید :سریعاً  هر كدام

  یا بینيخونریزي از دهان ، لثه 

  معمول از زخمخونریزي طوالني تر از حد 

 پوست زرد، تنگي نفس و افزایش ضربان قلب 

 افزایش خونریزي قاعدگي 

  مدفوع خوني ، تیره  یا قیري رن 

 ،قرمز رن  بدر   ریز پیدا شدن نقاطو كبودي وسیع  بنفش شدن انگشتان پا

 روي پوست 

 و كم ادرار تیره رن  یا خوني 

 سردرد شدید 

  درد ناگهاني شکم و كمر 
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 یرقان 

  سرفه خونیسرفه خونی  

 نکته

مصرف این دارو باید با دقت فراوان انجام شود. زیرا هرر گونره مصررف     

نابجاي دارو، می تواند به ضایعات خطرناك و جبران ناپذیري منجر شرود  

مصرف کمتر از حد نیاز دارو باعث ایجاد لخته و مصرف بریش از حرد آن   

 موجب خونریزي هاي خطرناك می شود .

    موارد منع مصرف وارفارین

اري، هموفیلی، جراحی اخیر روي چشم یا مغز، خرونریزي فعرال از   بارد

دستگاههاي گوارشی، ادراري و تنفسی، بیماریهاي کبدي شدید، قرار دادن 

آ یو دي به تازگی در رحم، خونریزي مغزي و فشارخون باال کره کنتررل   

 نشده باشد.

  . سایر داروهاي خود را در زمان مشخص و به صورت دقیق مصرف كنید 

 به پزشک  "در صورت بروز عفونت در هر جاي بدن سعي كنید سریعا

 مراجعه و درمان مناسب دریافت كنید 

 )براي جلوگیري از عفوني شدن دریچه جدید (  

  . در تاریخ مشخص شده به پزشک خود مراجعه كنید 

 یک عکس قفسه  "در اولین مراجعه پس از عمل به پزشک جراح قلب حتما

 . سینه جدید بگیرید 

  آزمایش PT  در روز مراجعه به پزشک باید داده شود و با جواب آن  "حتما

 به نزد پزشک بروید . 

 یک عدد كپي گرفته و اصل آن را پرس  "از برگه شرح عمل خود حتما

 پالستیکي نمایید . 
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 برگه  شرح عمل ، دفترچه و وارفارین  "هنگام مراجعه به پزشک خود حتما

 و داروهاي خود را به همراه داشته باشید .  و عکس سینه  PT و جواب 

 10 _ 7  روز پس از عمل در صورتي كه محل عمل شما خوب و فاقد هر گونه

ترشح و قرمزي  باشد   مي توانید حمام كنید ولي بر روي محل برش جراحي 

لیف و كیسه نکشید و شستشوي سر شما تا چهل روز بعد از عمل با احتیاط 

 انجام شود. 

  عمل جراحي با حمایت قفسه سینه توسط حوله یا بالش سرفه بعد از

 كنید . 

  بانداژ سینه خود را طبق آموزشي كه از  پرستاران دریافت نمودهاید روي

 سینه ببندید . 

 در صورت مشاهده هر گونه عالئم عفونت زخم مانند : 

  درجه  38تب بیش از 

 ت چركي از قرمزي شدید و مداوم پوست ناحیه و خونریزي یا ترشحا

 ناحیه برش جراحي 

  درد غیر عادي 

 به پزشک خود  "سریعا "صداي تیک تیک در ناحیه جناغ سینه حتما

 مراجعه كنید. 

  در صورت داشتن سوال مي توانید در هر ساعتي از شبانه روز با شماره

  0711_612 5901_2تلفن  

   . بخش جراحي قلب ( تماس بگیرید( 
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