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 راهنوای بیوار

 جزاحیقلب

 شزح روش 

خزاحي ثبس للت رٍػ خزاحي اعت وِ در آى خزاح، لفغْي 

پشؽه . عيٌِ ثيوبر را ثِ هٌظَر خزاحي ثز رٍي للت ثبس هيىٌذ

ؽوب تٌْب ٌّگبهي خزاحي ثبس را درًظز هيگيزد وِ رٍؽْبي 

 . درهبًي ديگز وِ تْبخن ووتزي دارًذ، هؤثز ًجبؽٌذ

 

 انواع جزاحیهای باس قلب

 در ايي رٍػ، در ىي : ريَي-خزاحي ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ للجي

خبي للت ٍظيفِ ُ خزاحي ًَػي دعتگبُ ثِ فَرت هَلت ة

ايي رٍػ، . اوغيضًزعبًي ثِ خَى ٍ پوپبص للت را ايفب هيىٌذ

رٍػ عٌتي در خزاحي ثبس للت اعت وِ ثِ خزاح اخبسُ هيذّذ 

 . للجي وِ ًويتپذ ٍ خًَي در آى پوپبص ًويؾَد را خزاحي وٌذ

 ُريَي -در ايي رٍػ اس دعتگبُ للجي: خزاحي ثب للت تپٌذ

اعتفبدُ ًؾذُ ٍ خزاح ثز رٍي يه للت تپٌذُ خزاحي را اًدبم 

ثب ايي حبل خزاح عزػت تپيذى للت را ثب دعتگبُ يب . هيذّذ

ثب تَخِ ثِ دؽَار ثَدى خزاحي ثز رٍي للت . دارٍ وٌتزل هيىٌذ

 . در حبل تپؼ، ايي ًَع خزاحي در هَارد خبؿ اًدبم هيؾَد

 دالیل انجام 

خزاحي للت ثبس هيتَاًذ ثزاي درهبى ثيوبريْب ٍ هؾىالت 

 : ايي ثيوبريْب ػجبرتٌذ اس. هختلف للجي هَرد اعتفبدُ لزار گيزد

 سهبًي وِ دريچْْبي للت وبرايي خَد : ثيوبري دريچْْبي للت

 .را اس دعت هيذٌّذ، ثب خزاحي تؼَيل يب تزهين هيؾًَذ

 ثيوبريْبي هزثَه ثِ ؽزيبًْبي وزًٍزي ٍ تؼَيل ػزٍق للت :

در ايي خزاحي يه ري عبلن اس ديگز ًَاحي ثذى ثزداؽتِ ٍ يه 

 . هغيز خذيذ در اىزاف ؽزيبى وزًٍزي ثيوبر ايدبد هيؾَد

 در ايي خزاحي للت ثيوبر ثزداؽتِ ٍ للت يه : پيًَذ للت

 . اّذاوٌٌذُ خبيگشيي هيؾَد

 تزهين ًمـ هبدرسادي للجي در ًَساداى 

 اس ايوپلٌتْبي وبؽتٌي در للت خْت وٌتزل : خزاحي ايوپلٌت

 . مزثبى ٍ يب حوبيت اس وبرايي فحيح للت اعتفبدُ هيؾَد

  خزاحي هبس(Maze) : ايي خزاحي ثزاي درهبى فيجزيالعيَى

ِ ثيٌي يب تپؼ ًبهٌظن للت وِ ثب هقزف دارٍ ٍ يب  وبرگيزي ث

رٍؽْبي ون تْبخويتز لبثل درهبى ًيغت، هَرد اعتفبدُ لزار 

 . هيگيزد

 عوارض احتوالی 

  پظ اس اًدبم خزاحي للت هوىي اعت ثِ ػَارك سيز هجتال

 : ؽَيذ

  تب چٌذ رٍس ثؼذ اس ػول خزاحي، اؽتْبيي ثزاي خَردى غذا

 . ًخَاّيذ داؽت

 ٌّگبم خَاثيذى ٍ اعتزاحت وزدى ثب هؾىل هَاخِ خَاّيذ ؽذ . 

  هوىي اعت ثزاي هذتي پظ اس ػول خزاحي، دچبر فزاهَؽي

 . ؽَيذ

  ٍ ِتدزثِ ًؾبى دادُ اعت وِ هغش ثِ عزػت لجل، اهىبى تدشي

 . تحليل را ًخَاّذ داؽت

  هؼوَال ىي ػول خزاحي ثبس للت، لغوتي اس ري پبي ثيوبر

ثٌبثزايي . ثزداؽتِ هيؾَد تب ثِ رگْبي للت فزد پيًَذ ثشًٌذ

 . درد ٍ ٍرم در پبي ثيوبر حظ خَاّذ ؽذ

 ػَارك ثي َّؽي ىَالًي هذت 

 اقداهات قبل اس عول 

 ثؼذ اس . ؽت لجل اس ػول، ؽبم عجه هثل عَح يب عبالد ثخَريذ

ًيوِ ؽت ٍ فجح لجل اس ػول، اس خَردى ٍ آؽبهيذى اختٌبة 

 . حتي چبي، لَُْ ٍ آة ّن ًٌَؽيذ. وٌيذ

 هَّبي هَمغ ػول، لجل اس ػول السم اعت تزاؽيذُ ؽَد . 

 ًِرا تخليِ ًوبييذ (ادرار )لجل اس اًتمبل ثِ اتبق ػول، هثب . 

  ،لجل اس رفتي ثِ اتبق ػول سيَر آالت، اخغبم فلشي، گيزُ عز

 . دًذاى هقٌَػي ٍ غيزُ را خبرج وٌيذ

 را درآٍريذ ٍ لجبط  (...لجبط سيز، خَراة ٍ)وليِ لجبعْب

 . هخقَؿ اتبق ػول ثپَؽيذ

  دارٍيي، )در فَرت داؽتي عبثمِ ثيوبري، عبثمِ حغبعيت

 . پزعتبر ٍ پشؽه هؼبلح را در خزيبى اهز لزار دّيذ (غذايي



 

1401تاريخ بازنگري دي ماه   
 

 راهنوای بیوار

 جزاحیقلب

  ِدر فَرتي وِ ثيوبري خبفي داريذ وِ تحت درهبى ّغتيذ، ث

پشؽه ٍ پزعتبر خَد اىالع دّيذ، سيزا هوىي اعت ًيبس ثبؽذ 

 . دارٍّبي ؽوب ليغ ٍ دارٍّبي خذيذ خبيگشيي ؽَد

  ٍ ثيحزوتي پظ اس ػول هيتَاًذ ثبػث روَد خَى در پبّب

افشايؼ احتوبل ػفًَت ريْْب گزدد، لذا ٍرسؽْبي تٌفغي 

 . ٍچزخؼ پب را ثالفبفلِ پظ اس ػول اًدبم دّيذ

 ػول ؽوب تحت ثي َّؽي ػوَهي اًدبم ؽَد . 

  ،اگز در ّفتِ لجل اس ػول خزاحي ًيبس ثِ هغىي خفيف داؽتيذ

ثِ خبي اعتفبدُ اس آعپيزيي، ايجَپزٍفي ٍ يب ًبپزٍوغي اس 

اس دارٍّبي حبٍي آعپيزيي هثل . اعتبهيٌَفي اعتفبدُ وٌيذ

ايي وبر اس . دارٍّبي عزهبخَردگي ثذٍى ًغخِ اختٌبة وٌيذ

 . خًَزيشي امبفي ؽوب در ىَل ػول خلَگيزي هيىٌذ

  ،اگز ثِ دليل يه هؾىل پشؽىي رٍساًِ آعپزيي هقزف هيىٌيذ

اس پشؽه خَد درثبرُ لشٍم ليغ هقزف آى لجل اس ػول خزاحي 

 . عَال وٌيذ

  اگز ػبدت ثِ هقزف عيگبر داريذ، ثبيذ ىجك دعتَر پشؽه چٌذ

رٍس لجل اس ػول خزاحي آى را تزن وٌيذ تب خيز اثتال ثِ لختِ 

ؽذى خَى ٍ يب ديگز ػَارك هقزف عيگبر ووتز ؽذُ ٍ دٍرُ 

 . ًمبّت ثِ عزػت ىي ؽَد

  ِّشيٌْْبي هبلي ايي خزاحي ًيش ثغيبر ثبال اعت لذا چٌبى چ

ؽوب در ؽزاييي ًيغتيذ وِ ثتَاًيذ ّشيٌْْب را ثپزداسيذ ٍ اس 

ىزفي هدجَر ثِ خزاحي هيجبؽيذ، تَفيِ هيؾَد تحت پَؽؼ 

 . ثيوِ ايي ػول را اًدبم دّيذ

تزط ٍ اميزاة لجل اس ػول خزاحي، وبهال ىجيؼي اعت، اهب هي

. تَاى ثب راّحلْبي هٌيمي ايي تزط را ون وزد ٍ يب اس ثيي ثزد

 : ثزخي اس ايي راّْب ػجبرتٌذ اس

  اگز لجل اس ػول خزاحي، اس چگًَگي اًدبم ػول للت ثبس آگبّي

 . پيذا وٌيذ، راحتتز هيتَاًيذ ثز اعتزط رٍس ػول غلجِ وٌيذ

  اگز لجل اس ػول خزاحي، اس ػَارك احتوبلي ثؼذ اس ػول آگبّي

پيذا وٌيذ ثْتز هيتَاًيذ ثب ايي ػَارك وٌبر ثيبييذ ٍ آًْب را 

 . تحول وٌيذ

 روش انجام 

  خزاحي ثبس للت تَعو يه تين خزاحي اًدبم هيؾَد ٍ يه

خزاحي ثبس للت ًيبسهٌذ . خزاح للت ّذايت ػول را ثزػْذُ دارد

پظ اس . يه ثزػ ًغجتبً ثشري ثز رٍي هيبًِ لفغِ عيٌِ اعت

ثزػ در هزوش لفغِ عيٌِ، پشؽه خزاح اعتخَاى هحبفظت 

 . وٌٌذُ اس للت را وٌبر هيشًذ تب ثِ للت ثيوبر دعتزعي پيذا وٌذ

 ريَي اًدبم هيؾَد، خزاح - اگز خزاحي ثب ووه دعتگبُ للجي

لجل اس ؽزٍع ػول، للت را اس تپيذى ثبس هيذارد ٍ دعتگبُ، پوپبص 

پظ اس خزاحي، هدذداً للت ٍارد . خَى را ثِ ػْذُ هيگيزد

خزاحي . چزخْي خزيبى خَى هيؾَد ٍ ؽزٍع ثِ تپيذى هيىٌذ

 .للت تمزيجب حذٍد ؽؼ عبػت ىَل هيىؾذ

  ،اگز خزاحي للت ثِ هٌظَر تؼَيل ػزٍق گزفتِ للت اًدبم ؽَد

لغوتي اس ري پبي ثيوبر ثزداؽتِ هيؾَد تب ثِ رگْبي للت 

 . فزد پيًَذ ثشًٌذ

 در چه شزایطی به پششک هزاجعه نوایید؟ 

 10-7 رٍس ثؼذ اس ػول خْت ثزداؽتي ثخيْْب ثِ پشؽه هؼبلح 

 . يب درهبًگبُ، هزاخؼِ ًوبييذ

  در فَرتي وِ درد لفغِ عيٌِ ثب هغىٌْبي هؼوَل ثْجَدي

ًذاؽت يب هؾبثِ دردّبي للجي پيؼ اس ػول خزاحي ثَد، ثِ 

 . پشؽه يب ًشديىتزيي هزوش درهبًي هزاخؼِ ًوبييذ

  درخِ عبًتي گزاد 8/37تت ثيؾتز اس  

  تَْع ٍ اعتفزاؽ 

 درد سيبد ٍ وَتبُ ؽذى ًفظ 

 مؼف ؽذيذ غيز هؼوَل 

  تزؽحبت سخن يب خَى ريشي 

 

 

 

 

 دالیل انجام 

:  ايٌآسهًَجْپشؽىىوىويىٌذتب
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 اًذاسّحفزّْبيملت 

 پوپبصهبّيچْْبيملت 

 ٍمؼيتذريچْْبيملجزاثزرعيىٌذ  .

 عوارض احتوالی 

ِ ي خبًجي ديذُ ًؾذُ اعت  .ثزاي ايي رٍػ تبوٌَى ػبرم

 اقداهات قبل اس عول 

 ّيچآهبدگيخبفيالسهٌيغت  .

 ؽوبهيتَاًيذّزچيشيىْذٍعتذاريذثخَريذٍثٌَؽيذ  .

 فؼبليتْبيؼبديخَدرااًدبهذّيذ  .

 ّزگًَْذارٍيوؼوَلخَدراهقزفىٌيذ،هگزايي

.  وْپشؽىؾوبچيشديگزيجگَيذ

 رٍغٌيبلَعيًَذرًبحيْغيٌْخَداعتؼوبلٌىٌيذ  .

 30 دليمْمجالسسهبًجزًبهْزيشيؾذّآسهًَذرهحلحنَرداؽتْجبؽيذ .

 . دليمْيَلجىؾذ 60 تب 30 آسهًَووىٌبعتبس

 روش انجام 

 توبهلجبعْبيجبالتٌْزاخبرخىٌيذٍيىگبًجيوبرعتبًيجپَؽيذ  .

 اسؽوبخَاعتْخَاّذؽذوْجْغوتچپخَددراسثىؾيذ .

. پزعتبريبتىٌغيٌيىضلزاثزرٍيغيٌْؾوبلزارهيذّذ

. صلووىٌبعتبحغبعغزديجْؾوبثذّذ

ًظرت)دعتگبّپالعتيىيىَچه،ثٌْبهوجذل

. ،درلفغْغيٌْجزرٍيملجمزاردادّخَاّذؽذ(ديَعز

 . ديَعزاهَاخقَتيجبفزوبًغجبالراارعبلَدريبفتويىٌذ تزًظ

 ٍلتيبهَاخقَتيجْمغوتْبيوختلفملججزهيگزدًذ،آى

. ّبتَعيوجذلجزداؽتْؾذَّثْيىوبًيتَرارعبلويؾًَذ

. هبًيتَريىتقَيزاسللجتپٌذّؾوبراًؾبًويذّذ

. ،ّوشهبًجبمزثبًملجتبًجؾٌَيذ«فؼ فؼ»فذايؽوبهوىٌبعت

.  ايٌقذايخًَذرحبلحزوتبسىزيمملجؾوباعت

 اقداهات بعد اس عول 

 درفَرتيىْبوَهؾىليذاؽتذرهَردالذاهبتذرهبًيجبپشؽىخَدهؾَرتي

.  هبييذ

 هوىٌبعتٌيبسثْآسهبيؾبتَالذاهبتتؾخيقيجيؾتزيجبتَخْجْدَاثبوَد

.  حتوبًپيگيزيٌوبييذ.اؽتْجبؽذ

 يذيىجمذعتَرپشؽىذارٍّبيتبًزاهقزفٌوب .

 .اسليؼذارٍّبثذًٍبخبسّپشؽىخَدداريٌوبييذ

 فعالیت 

 پغبساتوبهبوَ،ؽوبهيتَاًيذثْفؼبليتْبيؼبديزٍساًْخَدثبسگزديذ .

. تىٌغيٌَپزعتبراخبسٌّذارًذدرهَردًتبيدآسهًَؾوبفحجتىٌٌذ

. پشؽىؾوبرااسًتبيدآسهًَجبخجزهيىٌذ

 . ثزايبىالػبسًتبيدجبهيجپشؽىتوبعجگيزيذ

 24 ثؼذاساًدبهبوَوبرديَگزافيبسىزيموزيجْتزاعتتب 

 . عبػتزاًٌذگيٌىٌيذ

 هذتيبعتزاحتىٌيذٍعپغويتَاًيذفؼبليتْبيوؼوَلزااسعزثگيزيذ . 

 ُايذدا درفَرتبًدبهبوَوبرديَگزافيبسىزيموزيتبسهبًيىْويوئٌٌؾذ

رٍّبيآرام

ثخؾبسثذًتبًخبرخؾذّبساًدبهىبرّبييىٌْيبسثْذلتذارًذخَدداريىي

(.  عبػتجؼذ 24 هؼوَالً) يذ

 پغبساًدبهبوَوبرديَگزافيبسحوبهذاغقزفٌظزوٌيذسيزاثبػثبفتفؾبرخ

.  ًٍويؾَد

 هبًَرٍالغبلَاثْوؼٌيٌگْذاؽتٌي)اّويتبختٌبثبسهبًَرٍالغبلَاراثذاًيذ

(.  هي ثبؽذفغذرحيٌتغييزٍمؼيتَسٍرسدًوَلؼبخبثتوشاج

 اسافزاديىْذرسهيٌْملجَاوَوبرديَگزافيتدزثْبيٌذارًذووىٌگيزيذ . 

 رصین غذایی و تغذیه 

 اسهقزفوَادغذاييوحزووبًٌذلََّْچبيخَدداريىٌيذ . 

 

 در چه شزایطی به پششک هزاجعه نوایید؟ 

 ٌِدردلفغْغي 

 ٍدردثبس 

 عزگيدَْخغتگي 

 تپؾملت 

 

 

 


