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جراء جرايح يمت عن طريق القسطرة حتت خمدر عام دخال القسطرة أأو همدئ حسب مرئيات طبيب التخدير هو ا  ىل ا  ، يقوم الطبيب اب 

الصامم القدمي، ويمت  نس يجي حملالقلب عن طريق الرشاين الفخذي، مث يس تخدم ابلون طيب لفتح الصامم. مث، يمت تركيب صامم صناعي 

قن الطبيب من تيأأن ي تثبيته بواسطة وريقات الصامم القدمي، وهبذا ميكن أأن يبدأأ ادلم ابلتدفق مبارشة من خالل الصامم اجلديد. ومبجرد 

غالق اجلرح.وضع الصامم  زاةل القسطرة وا   اجلديد بشلك حصيح، يرتك الصامم ويمت ا 

دخال القسطرة مهنا ملدة  ساعة أأو حسب تعلاميت الطبيب  12يُنَصح املريض ابلراحة والاس تلقاء لتجنُّب الزنيف من الشقوق اليت مّت ا 

ىل  ما يمت ال جراءعادة . ىل أأن يظل اب 3بني ساعتني ا   أأايم. لفرتة يومني أأو ثالثة ملستشفىساعات وس يحتاج املريض ا 

  العملية:تعلاميت ما بعد 

جراء يفيومني يوم أأو تقيض حوايل س   (1  وحدة العناية املركزة ملراقبة حالتك بعد اخلضوع لال 

ىل حضور مواعيد املتابعة الطبية املنتظمة مع طبيبك.  (2  س تحتاج ا 

 .تناول أأدويتك ابنتظام (3

املزروع عرب القسطرة ابلبكترياي. تأأيت معظم البكترياي اليت تسبب الهتاابت صامم القلب  الأورطيصاب الصامم يميكن أأن  (4

يف منع هذه العدوى. س يوصيك طبيبك بتناول الأدوية  لأس ناناظافة نوجودة يف الفم. ميكن أأن تساعد من البكترياي امل

جراءات معينة يف الأس نان ملنع العدوى.  قبل ا 

 مالح وادلهونلأ وتقليل نس بة ا مفيد لصحة القلب منط احلياة، مثل اتباع نظام غذايئ جراء تغيريات حصية يفا  جيب  (5

 .القلب ةلسالم ىل وزن حصي والامتناع عن التدخنيابنتظام واحلفاظ عرايضة امليش وممارسة 

 حد مرافقيك أأن يقود س يارتك يف الأايم القليةل التالية.أأ اطلب من  (6

 .من بعد العملية أأس بوعنينشاطهم العادي خالل  ملامرسةيعودون  أأايم ومعظم املرىض 10 ةراحة ملدخذ  (7

ويشمل ، يك تتأأكد من عدم وجود عالمات الهتابدخول القسطار يوميًا وملدة أأس بوع،  وتفقد ماكنتفقد درجة حرارتك،  (8

يف ماكن دخول  ومن الطبيعي أأن تظهر كدمة صغرية .أأو خروج سائل مهنا وانتفاخها وزايدة حرارهتاامحرار املنطقة  ذكل

 القسطار.

حيافظ عىل نظافة ماكن القسطار من أأن يصبح رطبًا أأو عرضة  يف اليوم التايل من العملية وهذا ما الاس تحاممميكنك  (9

 لاللهتاب.
 

 

 :املتابعة يف العيادة 

حدى عيادات املستشفى ذلوي أأحقية العالج، س تعطى موعدًا للمتابعة يف  (1 فس يطلب مهنم ترتيب موعد يف  وأأما سوامها 

ماكنك طلب تقرير طيب للمتابعة هناك.  أأحد مشايف وزارة الصحة وبـا 

ذا ما حدثت أأي أأعراض قلبية أأو حصلت أأي مضاعفات. (2  ل تنتظر موعد العيادة ا 
 

 

 :مىت تتصل بطبيبك أأو تراجع الطوارئ 

ذا حدث  (1  أأو برودة يف الساق أأو القدم. ُزرقة تمل أأو خدر يف الرجل، أأو حدثأأ ا 

ذا حدثت محى )ارتفاع احلرارة فوق  (2 ئل من ماكن القسطرة م( أأو عالمات الهتاب، اكلمحرار أأو الانتفاخ أأو خروج سا 38ا 

 الفخذ.أأعىل 

ذ (3  نزف أأو كدمات أأو انتفاخ يف ماكن القسطرة. حدث حدث ضيق يف النفس أأو ا 


