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العملية تمت حتت التخدير الاكمل ولأن القلب غري مفتوح فتمت متابعة ماكن الصامم وحركة القلب عن طريق الأشعة ومنظار تصوير صدى 

دخال يمت مث لتصوير وعرض القلب، القلب اذلي يدخل عن طريق املريء ىل تصل حىت الفخذي الرشاين خالل من القسطرة ا  مث  القلب ا 

غالق اجلرح عادة ما  ابلتقاط يقوم الطبيب بعد ذكل زاةل القسطرة وا  وريقيت الصامم ابملش بك حىت يمت تثبيته يف املاكن املناسب. يتبع ذكل ا 

  يكون صغريا بواسطة الضغط املس متر عليه حىت يتوقف س يالن ادلم منه.

ىل من ساعتني  العمليةفرتة تس تغرق  ىل البقاء يف املستشفى لفرتة يومني أأو ثالثة.ي ساعات، وس   3ا    حتاج ا 

ملتابعة نبضات القلب والعالمات احليوية ومن  ىل وحدة العناية املركزة ملرىض القلبا  بعد الانهتاء من العملية سيمت نقكل 

الساعة الأوىل بعد العملية وبداية من اليوم التايل سيمت تشجيعك عىل  ١٢ي هجد عىل الساقني خالل أأ وعدم بذل  الاس تلقاء الرضوري

بقائواحلرص عىل  امليش وغسل منطقة اجلرح جراء العملية، وجيب عدم  اوجافا نظيف ها  ِّة يف اليوم التايل من ا  زاةل الغرز اجلراحي  ومن مث يمتُّ ا 

  .ذكل الاندفاع لأداء املزيد من الأنشطة ما مل يطلب الطبيب

  

ىل البيت:   عند اخلروج ا 

  أأحد مرافقيك أأن يقود س يارتك يف الأايم القليةل التالية. اطلب من .1

  نشاطهم العادي خالل بضعة أأايم. ملامرسة يعودون ومعظم املرىض العملية خذ راحة ليومني أأو ثالثة أأايم بعد .2

 ويشمل ذكليك تتأأكد من عدم وجود عالمات الهتاب،  دخول القسطار يوميًا وملدة أأس بوع، وتفقد ماكنتفقد درجة حرارتك،  .3

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

  ابنتظام.تناول أأدويتك  .4

  الصبغة املس تعمةل يف القسطرة. من اللكيتان تتخلص لطبيب عكس ذكل يكارشب مكية وافرة من السوائل ما مل يرشدك ا .5

ذا ما حدث تغري يف لون البول  أأخرب .6 ىل اللون الطبيعي. ومل يعدطبيبك ا    ا 

  .وادلهونتناول غذاًء حصيًا قليل امللح  .7

  مق برايضة امليش تدرجييًا. .8

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

  لاللهتاب.
  

  املتابعة يف العيادة:

حدى عيادات املستشفى ذلوي أأحقية العالج، س تعطى موعدًا للمتابعة يف .1 فس يطلب مهنم ترتيب موعد  وأأما سوامه ا 

ماكنك طلب تقرير طيب للمتابعة هناك.   يف 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:
  فأأعىل. ٣٨ يف درجة احلرارة ارتفاع .1

ذا حدث .2   أأو برودة يف الساق أأو القدم. ُزرقة الرجل، أأو حدثتأأمل أأو خدر يف  ا 

ذا حدثت محى )ارتفاع احلرارة فوق  .3 م( أأو عالمات الهتاب، اكلمحرار أأو الانتفاخ أأو خروج سائل من ماكن القسطرة  38ا 

  الفخذ. أأعىل

ذ .4   نزف أأو كدمات أأو انتفاخ يف ماكن القسطرة. حدث حدث ضيق يف النفس أأو ا 

ذا ظهر ادلم يف ا .5 ذا أأو ،اً الرباز أأسود أأصبح أأو لبول،ا    شعرت ابدلوخة أأو ضعف يف العضالت. ا 


