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 خودم مراقبت کنم؟در خانھ چگونھ از 
مگر  د،یریخود را از سر بگ یشگیھم یمصرف داروھا

 .داده باشد یگریکھ پزشک شما دستور دآن
 .دیبنوش عاتیما یادیز مقدار

 .دیریبگ شیخود را در پ یشگیھم ییغذا میرژ
د بلن ایسخت  یبدن تیفعال چگونھیبھ مدت دو روز ھ حداقل

 .دیانجام ندھکردن اجسام 
 .دینکش گاریساعت س 24بھ مدت  حداقل

 یکرده است برا زیرا تجو یوگرافیکھ عمل آنژ یپزشک با
 .دیریتماس بگ یوقت مالقات بعد

 درخواست کمک کنم؟ یزمان چھ
متوجھ  (سوند) یوگرافیدر محل ورود  لولھ آنژ اگر

 :دیشد یزیخونر
 .دیدراز بکش نیزم یرو •
) باالتر نچیا 1( متریسانت 2تا  1حدوداً  قھیدق 15مدت  بھ •

 .دیاز محل ورود لولھ را محکم فشار دھ
 .دیریتماس بگ 9-1-1متوقف نشد، با  یزیخونر اگر •

بالفاصلھ با  ریاز موارد ز کیھر یصورت مشاھده در
 :دیریپزشک خود تماس بگ

 محل ورود یدما ایدر رنگ  یرییھر تغ -
 از محل ورود یزیخونر -
پا در  ایرنگ در بازو، دست،  رییتغ ایسرما،  ،یحسیب -

 کھ سوند وارد شده بود یمحل
 یدرجھ 101( گرادیسانت یدرجھ 5/38از  شیتب ب -

 )تیفارنھا

1-1-8 یسیب نکیلھلث
24 یسیب نکیل. ھلثدیریتماس بگ د،یداشت ینگران ایھر گاه پرسش 

درخواست مترجم، نام  یزبان. برا 130بھ  یساعتھ باز است. دسترس
یمترجم رو کی تا دیبمان. آنگاه منتظر دییبگو یسیزبان خود را بھ انگل

 .دیایخط ب

Farsi 



 

 ادامھ در پشت برگھ  وگرامی/آنژیوگرافیآنژ

 افتد؟بعد از عمل چھ اتفاقی می
دارد. ما بر محل سوند فشار رادیولوژیست سوند را برمی

کنیم تا ھر گونھ خونریزی احتمالی را کنترل کنیم. وارد می
ممکن است از باند یا ابزاری برای فشار آوردن استفاده 

 کنیم.
بریم کھ پرستاری در آنگاه شما را بھ بخش ریکاوری می

آنجا از شما مراقبت خواھد کرد. بستھ بھ محل ورود سوند 
ساعت در بخش  6تا  2ی عمل، شما بین و دامنھ

 مانید.ریکاوری می

 گونھ خطر یا عوارضی وجود دارد؟آیا ھیچ
مانند ھر عمل پزشکی دیگری، احتمال عارضھ وجود 

شود، احتمال کھ پوست سوراخ یا بریده می دارد. ھر بار
 عفونت وجود دارد.

 تواند شامل این موارد باشد:عوارض غیرمنتظره می
 خونریزی یا عفونت در محل ورود -
ھا یا خونریزی، انسداد، یا لختھ شدن در سرخرگ -

 ھای تحت آزمایش یا در سایر نقاط بدنسیاھرگ
 واکنش حساسیتی بھ رنگ پرتو ایکس -

مرگبار ھم محتمل ھستند، اما بھ ندرت رخ عوارض 
 دھند.می

 چگونھ از محل ورود سوند در بدن خود مراقبت کنم؟
روز پس از عمل، باند را از روی محل ورود لولھ 

 بردارید.
 توانید دوش بگیرید.پس از برداشتن باند، می

 افتد؟در حین آنژیوگرام چھ اتفاقی می
گذاریم تا در می ما یک سرنگ وریدی داخل بازوی شما

صورتی کھ نیاز داشتھ باشید، مسّکن و سایر داروھا را بھ 
 شما بدھیم.

ما شما را بھ یک نمایشگر ضربان قلب و فشار خون وصل 
 کنیم.می

 بھ» حس کردنبی«حسی را برای رادیولوژیست داروی بی
کند کھ  در ی ران یا مچ دست تزریق میای از کشالھناحیھ

 ازک بھ نام سوند (کاتتر) قرار داده خواھد شد.ای نآنجا لولھ
ی ران یا مچ رادیولوژیست برش کوچکی در پوست کشالھ

 کند.دست ایجاد می
سوند از طریق این برش وارد یک سرخرگ یا سیاھرگ 

شود کھ باید شود. سوند بھ بخشی از بدن ھدایت میمی
 آزمایش شود.

زریق از طریق سوند چندین مرتبھ رنگ پرتو ایکس ت
ھای پرتو ایکس گرفتھ شود و در ھمان حال عکسمی
 شود.می

 آیا درد ھم دارد؟
حسی، ممکن است احساس سوزش در حین تزریق داروی بی

توانیم از داروھای مسّکن یا گزش کنید. اگر نیاز باشد، ما می
 بخش استفاده کنیم.یا آرام

ممکن است در ھنگام تزریق رنگ پرتو ایکس احساس گرما 
ای بکنید. این حالت طبیعی است. حتماً ا برافروختگی لحظھی

در صورتی کھ در ھر زمانی از این عمل احساس 
 ناخوشایندی داشتید، بھ ما بگویید.

پس از انجام این عمل ممکن است در محل ورود سوند کمی 
 درد یا کبودی داشتھ باشید.

 ست؟یچ یوگرافیآنژ
ھا و سرخرگ ینھیمعا یبرا یاوهیش یوگرافیآنژ
 یاست. برا کسیا یشما با استفاده از پرتوھا یھااھرگیس

رنگ  کی ھا،اھرگیھا و سشدن سرخرگ دهیکمک بھ د
ار ک نی. بھ اشودیم قی(بھ نام کنتراست) تزر کسیپرتو ا

 .ندیگویم وگرامیآنژ

 دھد؟یرا انجام م وگرامیآنژ یکس چھ
ا ب ی(پزشک شودیانجام م ستیولوژیراد کیکار توسط  نیا

 .)ریتصو تیبا ھدا یعمل پزشک یھاوهیتخصص در ش

 اورم؟یرا ھمراه خود ب یدوست ای شاوندیخو توانمیم ایآ
قبل و بعد از عمل ھمراه شما  توانندیھمراھان شما م بلھ،

 ندتوانیھا نمو طبق مقررات، آن یمنیا لیباشند. البتھ بھ دال
گفت کھ  میعمل داخل اتاق باشند. ما بھ شما خواھ نیدر ح
 .منتظر بمانند توانندیخانواده کجا م یاعضا

 افتد؟یم یچھ اتفاق وگرامیاز عمل آنژ قبل
با شما تماس خواھند گرفت و  یپزشک یربرداریتصو بخش

 نیا یبرا یسازآماده یدر مورد چگونگ یمشخص یدستورھا
 .عمل بھ شما خواھند داد

فرد « کیتا پس از عمل،  دیالزم را انجام دھ یھماھنگ دیبا
شما را بھ عھده  یرانندگ ایشما را بھ خانھ برساند » مسئول

 .ردیبگ

عمل، قبل از  نیا یدرباره یدر صورت داشتن ھرگونھ سؤال
 .دیبپرس ستیولوژیآن از راد

 کشد؟یچقدر طول م ندیفرا نیا
عمل چقدر طول  نیبھ شما خواھد گفت کھ ا ستیولوژیراد

ھ ما ب د،یرفتن بھ خانھ آماده باش یکھ برا ی. زماندیخواھد کش
 . داد میاطالع خواھ دیاکرده یتماس معرف یکھ برا یفرد

 




