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OPEN HEART SURGERYDISCHARGE INSTRUCTIONS POST  

 ملرىض جراحة اًلَب "معَيات اًلَب املفتوح"تؼَاميت 

 تؼَاميت ػامة ملرىض جراحة اًلَب: 

 الابتؼاد غن الأماهن املزدمحة و الإكالل من نرثة اًزائرين. (1

 مرة لك ساػة بأثياء اٍهنار. 22اس تخدام هجاز تًش يط اًرئة )اًشيشة(  (2

 وجم( ملدة ثالثة بأشهر. 5الأش ياء اًثليةل اًيت تزيد غن ) ػدم محي (3

 ػدم دفع الأجسام اًثليةل ملدة ثالثة بأشهر. (4

ىل زغز  (5  ػة غظم اًصدر.الاًزتام بتؼَاميت اًليام من اًرسير و ػدم معي حراكت تؤدي اإ

 ( دكيلة مساًء يوميًا.22( دكيلة صباحًا و )22امليش ما يؼادل ) (6

 ادلرج.ل ماهع من صؼود و ىزول  (7

 ( بأسابيع بؼد اًؼمَية.6اًصالة ػىل هريس و ػدم اًسجود ملدة ) (8

ل بؼد ) (9  ( بأسابيع من اًؼمَية.6ػدم كيادة اًس يارة اإ

 ( بأسابيع.4ميىن ممارسة اًؼالكة امحلميية بؼد مرور ) (12

 ( بأسابيع بؼد اًؼمَية. 6ارتداء حزام اًصدر ملدة ) (11
 

 تؼَاميت اجلرح: 

زاةل ادلاببيس غن اجلرح و  َصلات لك يوم وػدم غسهل ابملاءيًبغي تؼلمي اجلرح و تغيري اٌ ملدة بأس بوػني بؼد اًؼمَية و بؼدها يمت اإ

 بؼدها وس متر ابًتؼلمي و تغيري اٌَصلات ملدة يومني ب خرين مث بؼدها ل ماهع من الاس تحامم و غسهل ابملاء.
 

 :تؼَاميت الأدوية 

 بأخذ الأدوية يف مواغيدها حسب رشح اًصيديل بأثياء اخلروج.  جيب (1

مات املؼدهية بأو اًرجفان الأذيين املزمن سيمت وصف دواء اًس يوةل "اًورفارين" ػَيم اًتأأند من يف حالت زرع اًصام (2

ًطبيب و جرػة "اًورفارين" و بأخذ ادلفرت اخلاص ابًس يوةل و مراجؼة اًطبيب و معي حتَيي اًس يوةل حسب تؼَاميت ا

 مراجؼة اًؼيادة ًيمت حتديد جرػة اًس يوةل.
 

 :جيب مراجؼة اًطوارئ يف احلالت اًتاًية 

 نمته بأو ضيق تيفس شديد (1

 تسارع يف رضابت اًلَب  (2

 ْم(  38.2حرارة بأنرث من ) (3

 خروج مفرزات صديدية من اجلرح (4

 تورم شديد ابًساكني (5
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و فلدان اًشهية و ال م يف مٌطلة اًصدر و ادلوار اخلفيف و بأوهام  يف احلَق اكل ممن اًطبيؼي اًشؼور ببؼض اًشاكوي اًؼامة 

  بأثياء اًيوم و الأرق.


