
قبل إجراء عملية القلب المفتوح

يجب إتباع التعليمات التالية:
نرجو إحضار قائمة بجميع وصفاتك الطبية و األدوية المستخدمة (األدوية - الموصوفة لك واألدوية التي التحتاج إلى وصفة من طبيب ) 

منك عند زيارتك للطبيب المختص ألول مرة. سيستعلم منك الطبيب على التاريخ المرضي السابق لك . 

يجب عليك إخبار طبيبك المعالج عن : 
األدوية:جميع األدوية واألعشاب التي تستخدمها

•        إذا كان لديك حساسية من أي دواء. 
•        إذا كنت تستخدم أدوية سيولة الدم مثل ( الكومادين ، أسبرين ، بلفيكس أو اي دواء سيولة اخر ). 

•        إذا كنت تستخدم أي عالج هرموني أو السيتورويدات( حبوب الكورتيزون).
•        هل تعالج في العالج الكيماوي أو اإلشعاعي.

العمليات الجراحية:
•        يجب ابالغ الطبيب عن جميع العمليات الجراحية التي عملتها خصوصا عمليات القلب والصدر.

األمراض:
•        هل لديك أي أمراض مزمنة أخرى مثل السكري ، اإلنسداد الرئوي المزمن ، الجلطة الدماغية ، أمراض الكلى ، فقر الدم.

•        أمراض حادة مثل (نزلة برد ،إلتهاب في الحلق أو غيره).
•        إذا كان لديك سيولة في الدم.

•        إذا كنت من ذوي األطراف الصناعية أو تستخدم أي أداة للمساعدة على الحركة 
•        وجود تركيبات األسنان 

•         إذا كنتي سيدتي ما زلتي في فترة الحيض أو تقومين بالرضاعة. 
•        إذا كنت مدخنا أو متعاطيا للكحول أو القات. 

ماذا الذي يجب فعله قبل العملية؟
•        إذا كنت تستخدم األسبرين نرجو اإلستمرار بأخذه إلى اليوم المحدد للجراحة أو حتى يطلب منك الطبيب المختص التوقف عن إستخدامه.
•        إذا كنت تستخدم البالفيكس فيجب التوقف عن استخدامه  3 - 5  أيام قبل الموعد المحدد للعملية أو حسب تعليمات الطبيب المعالج.
•        إذا كنت تستخدم الكومادين أو الوارفارين فيجب التوقف عن استخدامه  3 - 5  أيام قبل الموعد المحدد للعملية مع إستبداله بأبر

       السيولة تحت الجلد (كليكسان) اتبع نصائح طبيبك..
•        اإلستمرار على جميع أدوية السكر ، الضغط ، الكوليسترول.

•        زيارة عيادة األسنان واألنف واألذن والحنجرة قبل إجراء جراحة تصليح وإستبدال الصمامات بالقلب. 


