
 

 

  ٝاضطزاب ٚ تزط وٕىی تٝ ؽٕا ٘خٛاٞذ وزد چزا و

آ٘ضیٌٛزافی رٚػ  تی دردی اعت وٝ تا تی حغی 

 ؽٛد ٔٛضؼی ا٘جاْ ٔی

 ٕ٘اییذ ٔا٘ٙذ  دارٚٞایی وٝ در ٔٙشَ اعتفادٜ ٔی

در آعپیزیٗ ٚ ٚارفاریٗ را تٝ ٕٞزاٜ داؽتٝ تاؽیذ ٚ 

 . وٙیذ ٔؾٛرت تا پشؽهخقٛؿ سٔاٖ لطغ آٖ 

 ا٘جاْ ِة وت آ٘ضیٌٛزافی در :یٗ آ٘ضیٌٛزافیح

 لّثی ٔا٘یتٛریًٙ دعتٍاٜ یه تٝ ؽٕا ٚ ؽذ خٛاٞذ

جٟت آراْ تٛدٖ در طَٛ  .ؽذ خٛاٞیذ ٚفُ

 آ٘ضیٌٛزافی دارٚی آرأثخؼ دریافت خٛاٞیذ وزد 

  ٝٔحُ ٚرٚد واتتز )عٛسٖ ٔخقٛؿ آ٘ضیٌٛزافی( و

اعت تٛعط  دعتاوثزاً در وؾاِٝ راٖ ٚ ٌاٞی در 

ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی ؽغتؾٛ ؽذٜ ٚ عپظ رٚی تذٖ 

جٟت ػذْ احغاط پشؽه  ؽذٜ ٚؽٕا پٛؽیذٜ 

حظ وٙٙذٜ ٔادٜ تی ٚرٚد واتتزاحیٝ درد در٘

ؽٕا در طَٛ  ِیٚ .ٔٛضؼی تشریك خٛاٞذ وزد

واتتز اس طزیك  .آ٘ضیٌٛزافی تیذار خٛاٞیذ تٛد

 .عزخزي ٚارد ٚ تٝ عٕت لّة فزعتادٜ ٔی ؽٛد

  ٚ ٜدر حیٗ آ٘ضیٌٛزافی تٝ پشؽه ٌٛػ داد

الذأاتی ٘ظیز وؾیذٖ ٘فظ ػٕیك )ٔا٘ٙذ تٛ وزدٖ 

ته ٚ ٔحىٓ .... را ٌُ( ٚ عزفٝ ٔتٛاِی تقٛرت ته

 ا٘جاْ دٞیذ،تذٖٚ ٍ٘زا٘ی 

 

 

 

. 

 لثُ اس آ٘ضیٌٛزافی آٔادٌی ٚ آٌاٞی ٞای  

  ٞیچ٘ثایذ عاػت لثُ اس ا٘جاْ آ٘ضیٌٛزافی،  6-8حذٚد-

  ٘ٛؽیذ٘ی ٚ خٛراوی ٔقزف ؽٛد ٌٛ٘ٝ

  ٖرٚس لثُ اس آ٘ضیٌٛزافی تٝ حٕاْ رفتٝ ٚ ٔٛٞای وؾاِٝ را

 ٚ لغٕت تاالی لفغٝ عیٙٝ ٚ سیزتغُ را تتزاؽیذ

  ٝآ٘ضیٌٛزافی، در  یا فثح رٚس پشؽه ؽة لثُ دعتٛرتٙا ت

-، آسٔایؼوٙتزَ ػالئٓ حیاتی ذ.یتیٕارعتاٖ تغتزی ؽٛ

،٘ٛار لّة ٚ ػىظ لفغٝ  (CBC- PT- PTTٞای خٖٛ )

تىٕیُ فزْ رضایت ٘أٝ تزای آٌاٞی اسخطزات عیٙٝ ،

 ا٘جاْ ٔی ٌیزد. احتٕاِی در حیٗ آ٘ضیٌٛزافی

  ،ٔادٜ حاجة حاٚی یذ عاتمٝ ٞز ٌٛ٘ٝ حغاعیت دارٚیی

خقٛفا حغاعیت تٝ غذاٞای دریایی  غذایی حغاعیت 

غذایی را حتٕاً تٝ پشؽه خٛد اطالع دٞیذ وٝ پشؽه در 

آ٘ضیٌٛزافی  خقٛؿ تشریك دارٚ یا الذأات خاؿ لثُ اس

 .تقٕیٓ ٌیزی وٙذ

  ؽٛیذ در فٛرتیىٝ ٘ارعایی وّیٝ داریذ ٚ یا دیاِیش ٔی

 حتٕاً پشؽه را ٔطّغ عاسیذ

  ٔثتال تٝ دیاتت ٞغتیذ، تا پشؽىتاٖ درتارٜ ٘حٜٛ اٌز

ٔقزف غذا، دارٚٞای پاییٗ آٚر٘ذٜ لٙذ خٖٛ ٚ ا٘غِٛیٗ 

    لثُ اس آ٘ضیٌٛزافی فحثت وٙیذ.

  ٚ ِثاط ٔخقٛؿ تیٕار را تپٛؽیذ ػیٙه، عٙجاق عز

 ِٛاسْ اضافٝ را خارج وٙیذ

 

 

  

 

تٝ ٔؼٙی فزفاً یه رٚػ تؾخیقی تٛدٜ  آ٘ضیٌٛزافی  

ٞای خٛ٘زعاٖ لّة تا اعتفادٜ اس تشریك ػىغثزداری اس ري

تًٙ ؽذٌی یا ا٘غذاد تزای تزرعی  یه ٔادٜ رٍ٘ی )حاجة(

-٘حٜٛ پٕپاص وزدٖ لّة، ؽىُ لّة ٚ لغٕت تاؽذ.ٔی ػزٚق

 اعت. لاتُ تزرعی ٞای لّثیواروزددریچٝ آٖ،ٞای داخّی 

پزعتار وؾاِٝ  ؛٘یاس تٝ تیٟٛؽی ٘یغت آ٘ضیٌٛزافی تزای ا٘جاْ 

اعت واتتز ٚارد ؽٛد(  راٖ ؽٕا را )یؼٙی جایی وٝ لزار

ضذػفٛ٘ی خٛاٞذ وزد. عپظ پشؽه در آٖ ٘احیٝ ٔادٜ تی 

حظ وٙٙذٜ ٔٛضؼی تشریك خٛاٞذ وزد، تذیٗ تزتیة دیٍز 

ؽٕا در طَٛ آ٘ضیٌٛزافی تیذار  .وٙیذدردی را احغاط ٕ٘ی

طَٛ ٔذت آ٘ضیٌٛزافی تغتٝ تٝ ؽزیاٖ ٔٛرد  خٛاٞیذ تٛد.

دلیمٝ طَٛ  ۵۱تا  ۵۱تزرعی ٔتفاٚت اعت، ِٚی ٔؼٕٛالً تیٗ 

عاػت سٔاٖ  3تا  2آٔادٜ عاسی رٚی ٞٓ رفتٝ أا تا  وؾذ. ٔی

 ٔیثزد.

در ٔٛاردی ٍٞٙاْ تشریك ٔادٜ حاجة احغاط تٟٛع ٚ 

دٞذ   اعتفزاؽ، تزافزٚختٍی ٔٛلت یا ٌزٔی تٝ تیٕار دعت ٔی

 ؽٛد تٝ عزػت تزطزف ٔیوٝ 

 

 

http://drmehdikarimi.com/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8/


 

 

عروق نژيوگرافي آ 

/آنژيوپالستيقلبي  

 

 32342333-33:تلفن

  8931:دفتر آموزش سالمت ،پاييس  تهيه و تنظيم

   منبع:

 و ICU ,CCU بخص در ويژه پرستاری مراقبت مرجع کتاب

 عسگری دکتر دياليس،

 پرستاری داخلي جراحي برونر سودارث

 تاسوزدٖ تزای آٖ اس وٝ اعت رٚؽی آ٘ضیٛپالعتی:  

 تطٛر آ٘ضیٛپالعتی در. ؽٛد ٔی اعتفادٜ ؽذٜ ٌزفتٝ ٞای ري

 ؽٛد ٔی ؽذٜ ٔغذٚد ٞای ري ٚارد وٛچه تاِٖٛ یه ٔٛلت

 تٝ ٔٙجز ٚ فؾار آٚردٖ پالوٟا تٝ دیٛارٜ ػزٚق ؽذٖتاد وٝ تا 

 ٚ ٔؾثه ٞایی ِِٛٝ ،)فٙز(ٞا اعتٙت .ٌزدد ٞا آٖ تاسوزدٖ

 اس تؼذ ؽزیاٖ داؽتٗ ٍ٘ٝ تاس تزای وٝ ٞغتٙذ وٛچه

 .ؽٛ٘ذ ٔی اعتفادٜ آ٘ضیٛپالعتی

 
تا سٔا٘یىٝ واتتز وؾیذٜ ٘ؾذٜ تزای پیؾٍیزی اس پارٌی ٚ 

 خٛ٘زیشی اس حزوت دادٖ ػضٛ)دعت یا پا(خٛدداری وٙیذ

  :ٔٙشَ در السْ  آ٘ضیٛپالعتی ٞای ٔزالثت
 دعتٛر طثك ٚلفٝ تذٖٚ پالٚیىظ لزؿ ٔقزف ٘ىتٝ ٟٕٔتزیٗ

 پاییٗ ٚ تاال پّٝ اس ، ٘ىٙیذ تّٙذ عٍٙیٗ جغٓ  .اعت پشؽه

 اعتفادٜ فزٍ٘ی تٛاِت اس، ٘خٛاتیذ ػُٕ ٔٛضغ تزرٚی ٚ  ٘زٚیذ

 رػایت (.تغییز عثه س٘ذٌی،٘ىٙیذ اعتفادٜ ٌزْ آباس. )وٙیذ

 عیٍار، تزن وزدٖ، ٚرسػ چزتی، وٓ ٚ ٕ٘ه وٓ غذایی رصیٓ

 تٛفیٝ پشؽه تٛعط ٔزتة ٚیشیت ٚ لّثی دارٚٞای ٔقزف

 . ٔیٍزدد

در فٛرت ٞز ٌٛ٘ٝ درد ٘اٌٟا٘ی در لفغٝ عیٙٝ ، ٕٞچٙیٗ درد 

در پایی وٝ آ٘ضیٌٛزافی ا٘جاْ ؽذٜ اعت تٝ ٕٞزاٜ عزدرد ٚ 

عزٌیجٝ ٚ ٞزٌٛ٘ٝ ػالئٓ ٘اخٛاعتٝ عزیؼا تٝ پشؽه ٔزاجؼٝ 

 .وٙیذ

 

 

 

    ٕٔىٗ اعت احغاط عزخ ؽذٖ، تٟٛع ٔختقز یا تپؼ

 ٍ٘زا٘ی ٘ىٙیذ.لّة وٙیذ، در فٛرت ٚلٛع آٟ٘ا احغاط 

  واتتز ٚ راٜ ٚریذی تزداؽتٝ تؼذ اس ا٘جاْ آ٘ضیٌٛزافی

ٛ٘ٝ خٛ٘زیشی، پشؽه خٛاٞذ ؽذ ٚ تزای جٌّٛیزی اس ٞز ٌ

دلیمٝ 51تا02حذٚدراتٝ ارأی فؾار ٔیذٞٙذحُ ٔیاپزعتار

 ٔا٘یذ تا خٛ٘زیشی وٙتزَ ٌزدد. در اتاق تٟثٛدی ٔی

 ٔ ٖحُ ٚرٚد واتتز پا٘غٕاٖ ؽذٜ ٚ ویغٝ ؽٗ رٚی آ

ٌیزد. تزای جٌّٛیزی اس خٛ٘زیشی اس حزوت دادٖ  لزارٔی

 پا خٛدداری وٙیذ 

در فٛرت احغاط ٌزٔی ٚ داغی ٚ  :پظ اس آ٘ضیٌٛزافی

حزوت  ٔایغ در ٔحُ ػُٕ، عزیؼاً پزعتار را خثز وٙیذ چٖٛ 

 ٕٔىٗ اعت ٔحُ آ٘ضیٌٛزافی خٛ٘زیشی وزدٜ تاؽذ.                 

 در فٛرت ٘ذاؽتٗ ٕٔٙٛػیت،  تزای دفغ ٔادٜ حاجة 

 ٔایؼات سیاد تٙٛؽیذ.

 تٛا٘یذ تا ٘ظز پشؽه ٚ پزعتار پا٘غٕاٖ خٛد را  رٚس تؼذ ٔی

در فٛرت ػذْ  ٚ تا٘ظزپشؽه، لاتُ تزخیـ تٛدٜخارج ٚ 

  ٔؾىُ خاؿ در راتطٝ تا ٘تیجٝ آ٘ضیٌٛزافی راٜ تزٚیذ.

ٔا ااعتحٕاْ تالٔا٘غ اعت.  ،فؼاِیت ٔؼَٕٛ را داؽتٝ تاؽذ 

  ٘ٙؾیٙیذ.رٚس در ٚاٖ یا ٍِٗ  3-4ؽٛد تا تٛفیٝ ٔی

 3-0 تار عٍٙیٗ تز٘ذاریذ ٚ ادٜرٚس وار عٍٙیٗ ا٘جاْ ٘ذ ،

 ٚراعت ٘ؾٛیذ سیاد خٓ

 ٞای عٍٙیٗ ٚ وؾیذٖ ٚ ُٞ دادٖ اجغاْس ا٘جاْ ٚرسػا، 

دٚیذٖ، وٛٞٙٛردی ٚ یا راٜ رفتٗ عزتاالیی یا عزاسیزی تا 

یه ٞفتٝ خٛدداری وٙیذ ٚپظ اس آٖ ٘یش در خقٛؿ 

 .وٙیذؽزٚع ٚرسػ ٚ فؼاِیت عٍٙیٗ تا پشؽه ٔؾٛرت 

 

 

 

 

 


