
 پیس میکر)  باطری قلب( چیست ؟

اگر ضربان قلب شما به حدی کند باشد که منجر بهه            

سرگیجه، خستگی، غش، تنگی نفس و یا از دسه         

رفتن هوشیاری شود ، قلب شما مهمه هن اسه  بهه             

  باطری نیاز داشته باشد.

پیس می ر یا همان باطری قلب می تهوانهد کهنهدی               

ضربان قلب را تشخیص دهد و با فرستهادن رهریهان             

ال تری ی یک ضربان طبیعی و منظم را برقرار کنهد.          

باطری قلب از قطعات کوچک کامپیوتری و یهک            

باطری کوچک ولی با طول عمر طوالنهی تشه هیه              

  شده اس .

 

 آموزش های قبل از عمل:

               قب  از عم  باید در مهورد مرهرد داروههای

 خود با پزشک مشورت کنید.

  ساع  قب  ناشتا باشید. 8از حدود 

 آموزش های بعد از عمل:

باطری قلب طی یک رراحی کوچک در بدن شما قرار       

داده می شود و پس از آن چند روز ره  کنتهرل کهار      

 آن در بیمارستان بستری خواهید بود.

پس از رراحی مح  باطری شما پانسهمهان کهوچه هی              

ساع  برداشته مهی شهود.        42خواهد داش  که پس از      

پس از رراحی می توانید در حالی که زیهر سهر شهمها                 

کمی باالتر از تنه قرار داشته باشد در تخ  اسهتهراحه              

روز پهس از رهراحهی             01تا    7کنید. بخیه ها معموال    

برداشته     می شود. در طول این مهدت بهخهیهه هها را                       

دست اری ن نید و در مورد زمان اولیهه اسهتهحهمها  از                

 پزشک معالج  خود سوال کنید.

هر روز مح  بخیه را بهازبهیهنهی نهمهوده و در                   

صورت مشاهده عالیم عفون  مث  التهاب، درد        

، گرما ، تغییر رنگ پوس  اطراد بهخهیهه هها،               

خروج ترشحات از زخم، احساس خارش و تب        

. بههه پههزشههک خههود مههرارههعههه کههنههیههد                  

 

 مراقبت در منزل:

شما باید بتوانید نبض خود را بشمهاریهد. بهرای ایهن                

منظور پس از ده دقیقه استراح  با یک ثانیه شمار به           

مدت یک دقیقه کام  نبض خود را بشمارید. بهرای            

این ار با انگشتان سبابه و میانی در قسمه  خهاررهی             

مچ دس  میتوانید نبض خود را حهس کهنهیهد. اگهر                 

ضربه کمتر از میزان تنهظهیهم          01تا    5تعداد نبض شما    

 شده باشد به پزشک خود اطالع دهید.

 



 

در مورد نوع ورزش و فعالی  و زمان شهروع آن بها          

 پزشک خود مشورت کنید.

پس از گذاشتن باطری یک کارت شناسایی به شهمها            

داده می شود . این کارت نشان می دهد که شما یهک     

وسیله پزش ی در بدن خود دارید. لذا همیشهه آن را              

همراه خود داشته باشید. از فشار مستقیم روی بهاطهری       

خودداری کنید ، در صورت مشاهده عالیمی مهانهنهد           

تنگی نفس، گیجی، بریده بریده حرد زدن، ضهعه           

و یا خستگی مداو  ، درد قفسه سینه، تهور  پهاهها و                 

بازوها، ناراحتی شدید و تپش قلب با پهزشهک خهود           

 تماس بگیرید.

قبل از انجام اقدامات پزشکی یا دندانپزشکی حتماما          

 پزشک مربوطه را در جریان قرار دهید.

اگر باطری شاا تحت تاثیر میدان های مغناطمیم می           

یک وسیله برقی قرار گرفت یا از آن دور شوید یما آن       

را خاموش کنید تا باطری شاا به شرایط اولیه کارکرد          

 خود باز گردد.

دستگاه سی تی اسکن ، دستگاه های عکس برداری و          

ماموگرافی بی خطرند. اما  باید از نزدیک شمدن بمه               

 اجتناب کرد.” ام آر آی ” دستگاه 

در منزل، محیط کار و زندگی و وسایمل بمی خمطمر              

عبارتند از پتو و جاروی برقی، اتو، مایکروویو، سی تم     

 های امنیتی فرودگاه شارژ و گوشی هاراه

کتاب مرجع مراقبت های پرستاری ویژه، دکتر ع گری منبع :  

 ، تهران ، تحفه و بشری 3131و دکتر سلیاانی، 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات مورد توجه برای شما مددجوی گرامی:

4- 

5- 
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 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علو  پزش ی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان بیمارستان دکتر پیروز
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 آموزش به مددجو
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