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 إنش( بني أ ضالع إلقفص إلصدري. 4-3) منيه معلية تكون عن طريق معل فتحة صغرية 

 بني إل ذينني يف ما ثقب إمليرتإيل أ و لرتقيع إلتايج()حتت إلثدي إل مين ل صالح أ و إستبدإل إلصامم بفتحة صغرية جترى هذه إل نوإع من إلعمليات 

  ساعات. 4-3 من إلعملية تقريبا ةمد قإلتاجية. ويس تغر إلقلب، وحتت إلثدي إل يرس لتوصيل إلرشإيني 

 :ممزيإت إلعملية وخماطرها 
إلصغرية مقارنة يف معليات إلفتحات  بكثري أ قل إلرئويةنس بة حدوث إملضاعفات   -الالهتاابت نس بة حدوث  -إلزنيف وفقدإن إدلم حدوث نس بة -

  .ابلعمليات إلتقليدية

 مقارنة ابلعمليات إل خرى. أ ايم( 5 -3) أ قل مدة إلتنومي يف إملستشفى-

 .أ سابيع(إ ىل أ ربعة  أ س بوعني)من مدة إلشفاء وإلرجوع ل نشطة إحلياة إليومية أ رسع تقريبا -

  إلعملية.مثل أ ي معلية أ خرى مهنا نزيف، جلطة، إلهتاب إجلرح، أ لم حول  إخملاطر

 

 :عند إخلروج إ ىل إلبيت 
 ميكنك إلنوم عىل إلظهر أ و إجلانب إلآخر من إجلرح  (1

 ممارسه إلامترين إلرايضية بتحريك إلكتف وإذلرإع يف هجة إجلرح وذكل برفعها وحتريكها مثل متش يط إلشعر. (2

 بعد إلعمليةأ س بوعني إلصالة عىل إلكريس ملدة  (3

ذإ  (4  أ رإد.صيام بعد أ س بوعني من إلعملية إ 

 من إلعملية. الاوىل شهرينإل كيلو خالل  5يزيد وزهنا عن  تفادي محل أ و دفع إل ش ياء إلثقيةل وإليت (5

 ل مانع من صعود ونزول إدلرج (6

 .ا ًيدقيقه خالل إملساء يوم  20دقيقه خالل إلهنار و 20إمليش ما يعادل  (7

 ل قالل من إلزإئرين.الابتعاد عن إل ماكن إملزدمحة وإ (8

 .مره لك ساعة خالل فرته إلهنار 20إلتنفس )إلشيشة(  إس تخدإم هجاز (9

 .أ سابيع من إلعملية 4إلعالقة إمحلمية بعد  ةميكنك ممارس (10

  .إلسامح بقيادة إلس يارة بعد شهر من إلعملية (11

إل مالح وإدلهنيات وجتنب إلوجبات إلرسيعة وذكل لصحة  ةعىل إمحلية إلصحية وجتنب إل طعمة إدلمسة مع إلتقليل من نس ب الانتظام (12

                                                              إلقلب.

 :تعلاميت إلعناية ابجلرح 

زإةلينبغي تعقمي وتغري إللصقات لك يوم بعد يوم وعدم غسهل ابملاء ملدة أ س بوعني بعد إلعملية وبعدها يمت  ها جلرح وبعدإدلاببيس عن إ إ 

آ ملده يومني ري إللصقات ينس متر ابلتعقمي وتغ   إجلرح جيدإ  ةمع جتفيف منطقمن الاس تحامم وغسهل ابملاء  عل مانخرين مث بعدها أ
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 إلطوإرئ يف إحلالت إلتالية: جيب مرإجعة 

  .تسارع يف نبضات إلقلب (1

 تورم شديد ابلساقني. (2

 م(. 38وق فإرتفاع إحلرإرة )إرتفاع يف إحلرإرة أ كرث من  (3

  .يف إلنفس ضيقكمته أ و  (4

  .و نزيف من إجلرحأ  خروج صديد  (5

 

 :تعلاميت إل دوية 

 .جيب أ خذ إل دوية يف موإعيدها حسب رشح إلصيديل أ ثناء إخلروج (1

ك إلتأ كد من يعل  )إلوإرفارين(يف حالت زرع إلصاممات إملعدنية أ و إلرجفان إل ذيين إملزمن سيمت وصف عالج إلس يوةل  (2

  .خذ دفرت إلس يوةل إخلاص بك ومرإجعه إلطبيب مع معل حتاليل إلس يوةل حسب تعلاميت إلطبيب كلأ  إجلرعة و 

 

 :مالحظه 

أ ثناء  هلوسةيف إحللق وفقدإن إلشهية وأ لم يف منطقة إلصدر وإدلوإر إخلفيف و  ك لآممن إلطبيعي إلشعور ببعض إلشاكوى إلعامة 

 إلنوم وإل رق.

 


