
 

  
  
  
  
  
  
 

   

  آموزش به بیمار قبل از آنژیوگرافی

آنژیوگرافی روش کم خطری است  که اطالعات  -1
 .دهد کاملی در مورد قلب شما ارائه می

از  را قبل از پذیرش در بیمارستان موهای زاید بدن -2
 .دکنی) تراشیده(ناحیه ناف تا زانو در هر دو پا شیو 

ساعت قبل  3ساعت قبل، غذای جامد و از  8از  -3
 . دکنیمایعات میل ن

 ه کلیه مدارک پزشکی از قبیل نواردر هنگام مراجع -4
قلب، عکس قفسه سینه، اکو، تست ورزش، آزمایشات و 

 .را بهمراه داشته باشید... 

نمایید مانند  استفاده میداروهایی را که در منزل  -5
 .بهمراه داشته باشیدرا آسپیرین و وارفارین 

توجه کنید اضطراب و ترس کمکی به شما نخواهد  -6
دردی است که با  کرد چراکه آنژیوگرافی روش بی

 .شود حسی موضعی انجام می بی

شود  در تمام مدتی که از قلب شما فیلم تهیه می -7
با دستگاه  پزشک کوچکترین تغییرات قلبی شما را 

 .کند مانیتورینگ کنترل می

برای اتصال سرم و تزریق دارو معموال یک رگ از  -8
  .شود شما گرفته می

نبض روی پا، روی قوزک پا، نبض پشت زانو کنترل  -9
 .شود و عالمت زده می

 

بصورت  رامبخشآبه دستور پزشک برای شما داروی  -10
  .شود خوراکی یا تزریقی تجویز می

موقع ورود شما به بخش فشارخون ،نبض، درجه حرارت  -11
   .شود گرفته میشما و نوار قلب شما کنترل 

قبل از رفتن به اتاق عمل از خالی بودن مثانه خود  -12
  .اطمینان حاصل کنید و حتما به دستشویی بروید

  :آموزش به بیمار حین انجام آنژیوگرافی 

که در  )رافیسوزن مخصوص آنژیوگ(  محل ورود کاتتر -1
اکثر قریب به اتفاق موارد در کشاله ران است توسط محلول 

روی بدن شما پوشیده سپس ضدعفونی شستشو داده شده و 
 .گردد می

حسی بطور  پزشک محل آنژیوگرافی را با داروی بی -2
 .کند نماید و کاتتر مربوطه را وارد رگ می حس می  موضعی بی

ستار یا پزشک در حین آنژیوگرافی هنگام درخواست پر -3
و ) مانند بو کردن گل( برای نفس کشیدن نفس عمیق بکشید 

سپس نفس خود را حبس کنید در ادامه از شما خواسته 
تک و محکم انجام دهید  شود سه سرفه متوالی بصورت تک می

شود که کیفیت فیلم آنژیوگرافی شما  این کار باعث می
ز تزریق مطلوبتر شود و مکث و کندی ضربان قلب که بعد ا

 ..شود بحالت طبیعی باز گردد داخل کرونر ایجاد می

دقیقه در اتاق  15-20بعد از انجام آنزیوگرافی حدود  -4
 .مانید تا خونریزی کنترل گردد بهبودی می

 

  

قرار  آنو کیسه شن روی  محل ورود کاتتر پانسمان شده -5
از حرکت دادن  برای جلوگیری از خونریزی. می گیرد

ریک شدید باعث خونریزی از رگ پاخودداری کنید زیرا تح
  .گردد می

بیمار توسط پرستار بخش تحویل گرفته شده و به بخش باز  -6
  .گردد می

  آموزش به بیمار بعد از آنژیوگرافی

از تخت آنژیوگرافی به برانکارد و انتقال از  در هنگام انتقال -1
الزم است چرا که تحرک ا همکاری شمبرانکارد به تخت بخش 

 .کند زیاد احتمال خونریزی از موضع عمل را بیشتر می

عمل  با کیسه های کوچک شن بیحرکت نگه داشته   محل  -2
  .درثابت نگه داشتن کیسه های شن همکاری کنید. می شود

یا کم ممکن است بعد از آنژیو گرافی دچار احساس زیاد  -3
،گرگرفتگی ،گرمی و قرمزی، تهوع و استفراغ  قلبشدن ضربان 

به پرستار اطالع  این عالئم را. ،خواب آلودگی و بیحالی شوید
ناشی از  واند این عوارض می ت د چونباشیدهید و نگران ن
   .تزریق دارو باشد

در صورت احساس گرمی و داغی و حرکت مایع در محل  -4
است محل سریعا پرستار را خبر کنید چون ممکن ، عمل 

  .آنژیوگرافی خونریزی کرده باشد

هرگونه احساس کرختی ،گزگز ، خواب رفتگی و بیحسی  -5
  .پاها را اطالع دهید 
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وط به آنژیوگرافی
  

  )رشناس پرستاری

مشاوره سالمت بیمارانو
  تانی شهید بهشتی

  91تان

مراقبتهای مربوط

  : و تنظیم

کار( طاهره ثابت

زیر نظر واحد آموزش و
مجتمع بیمارست 

تابست

تهیه و

  
 

ی مرخص هستند
ان آنها اقدام شود

وضعیت آنها مورد

 عمل را برداشته و
 بررسی کنید و تا

ل با احتیاط عمل
اب کنید و تا سه

ماده است با این
 جواب را پیگیری
شک معالج مراجعه

 ادامه دهید و در
 پزشکتان مراجعه

آنژیوگرافی مصرف

هفته خودبخود  2

تالل حرکتی در
پا به نزدیکترین 

.  

 س از ترخیص

ح روز پس از  آنژیوگرافی
ایستی جهت ادامه درما
ی بمانند تا پزشک در م

ر منزل پانسمان محل
اظ خونمردگی محل را

  .ن نداشته باشید
 در یکی دو هفته اول
شار و کار سنگین اجتنا

  . زید
ی معموال همان روز آ
 مرکز درمانی دریافت

ت و تنظیم داروها به پزش

خود را طبق روال سابق
 ضعیت قلب خود به

روز پس از آ 2ن را تا

ن طبیعی است و ظرف

ود مشکالتی نظیر اخت
ی، تورم زیاد یا سردی

  . فرمائید

i.

آموزش به بیمار پس

اکثر بیماران صبح -1
و فقط بیمارانی که با
باید همچنان بستری

 .اقدام کند

فردای ترخیص د -2
دوش بگیرید و از لحا
یک هفته حمام در وا

از لحاظ فعالیت -3
نمائید و از اعمال فش
روز از رانندگی بپرهیز

جواب آنژیوگرافی -4
وجود با هماهنگی با
نمائید و جهت ویزیت

  .فرمائید
داروهای قبلی خو -5

یر در وصورت تغی
  .  نمائید

فورمین قرص مت -6
  .نکنید

کبودگی کشاله ران -7
  .شود برطرف می

در صورت وجو -8
انگشتان پا، خونریزی
محل درمانی مراجعه

. ید
روع
روع

ر

رل

هوع

خود
ی
 و

عد از آنژیوگرافی بپرهیزی
مایعات با مقدار کم را شر
خوردن مواد جامد را شر

فس شما را ابتدا هر و تن
  .کند عت کنترل می

ز محل عمل مرتب کنتر

حالی، ضعف ناگهانی، ته 
ر به پزشک اطالع داده

توانید به  می عمل شما
برای این. ت پائین بیایید

و سپس با آرامی پای خ
 حالت نشسته پاها را روی

رگیجه ندارید با احتیاط
  .ید

ساعت بع 2-3وردن غذا
 نظارت پرستار مصرف ما
سپس در صورت تحمل خ

  :جه داشته باشیدکه

ستار فشار خون ، نبض
یقه و سپس هر نیم ساع
ض پا و عدم خونریزی از

  . د
رگونه تغییرات نبض، بی
راغ سریعا توسط پرستار

  . د

ساعت بعد از 10تا  8د 
با نظارت پرستار از تخت
ندا روی تخت بنشینید و
تخت آویزان کنید و در

اگر ضعف و سر. ر دهید
کمک همراهتان راه بروی

 

  
  
  
  
  
  
 

  

  

 

از خو - 6
سپس با
کرده و س

  .کنید

توج – 7

پرس 
دقی 15

نبض 
شود می

هر 
و استفر

شود می

حدود -8
آرامی و با
منظور ابن
را از لبه ت
زمین قرار
آرامی با ک


