
 

 

 

 

 

 

 مريضية لمريض المجازات اإلكميميةالعناية الت

The nursing care for coronary by-pass sufferer 

 اعداد : غزؿ مرىؼ قندقجي

by : Ghazal morhaf kundakji 

 إجازة في التمريض العاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مػػقػػدمػػة:
بعناية فائقة وجمع المادة العممية مف السالـ عميكـ ورحمو اهلل وبركاتو بداية تـ اعداد ىذا البحث 

مراجع ذات موثوقية عالية ليكوف فيما بعد مرجع لطمبة التمريض في أبحاث قادمة و مرجع 
 لمممرضيف في المراكز اإلختصاصية في جراحة القمب المفتوح.

دراسة فمع التطور المتتالي والخطوات السريعة في مجاؿ األمراض القمبية كاف البد مف اجراء ىذه ال
لمواجو التحديات الجديدة في بناء كادر تمريضي قادرة عمى تقديـ العناية المناسبة لمرضى الجراحة 

 القمبية
تدور أقساـ ىذا البحث حوؿ العناية التمريضية والكـ اليائؿ مف المعمومات التي يجب عمى العنصر 

ر مف المواقؼ ليكوف فّعاؿ في التمريضي أف يكوف عمى دراية بيا لما قد تفيده في التصرؼ أماـ كثي
 تقديـ الخدمات لممريض ولممرافقيف 

 كونو ىو العنصر األوؿ مف عناصر الكادر الذي يحتؾ بشكؿ مباشر مع المريض ومرافقيو 
فالدور التمريضي ىنا ىو دور محوري في تقديـ العناية التمريضية أواًل ثـ تقييـ الحالة النفسية لدى 

األمر ثانيًا والننسى الدور التثقيفي الذي يمعبو الممرض تجاه ىذا النوع  المريض والتدخؿ إف احتاج
مف العمميات الجراحية فمازالت ثقافة المجتمع متدنية بعض الشيئ في مجاؿ العمؿ الجراحي 

 والتداخؿ عمى القمب بسبب التطور المفاجئ الذي طرأ وافتتاح مراكز خاصة بمثؿ ىكذا عمميات 
عمى الدور الياـ في تكامؿ جيود الكادر الطبي التمريضي المتخصص في ومابيف السطور نؤكد 

التقميؿ مف اختالطات العمؿ الجراحي بشكؿ عاـ والقمبي بشكؿ خاص, ويبقى الواجب االنساني ىو 
الدافع األقوى لإلرتقاء بالنفس البشرية والحفاظ عمى حؽ المريض بالحياة والتعامؿ مع المرض 

 متاحة بما يتناسب مع قوانيف المؤسسة الصحية التابع ليا.بحذرضمف االمكانيات ال
قد يكوف ىذا البحث ىو نقطة انطالؽ ألبحاث أخرى ضمف الموضوع ذاتو بما يتناسب مع التطورات 

 العممية المتالحقة ورصد كؿ ماىو جديد في عالـ الطب والتمريض 
خدـ الموضوع والميتميف وأف يكوف آمميف مف اهلل أف نكوف قد وفقنا بالتعامؿ مع المعمومات بما ي

 مرجعية لممراكز االختصاصية في توجيو الكادر التمريضي ةقاعد

 
 

 

 



 

 

التشخيص التمريضي يسيؿ استمرار العناية بيف الممرضات وفي المؤسسة وعند نقؿ 
المريض . ألنو يوجد ويحدد خطة المقاربات التمريضية مف مناوبة ألخرى في حاالت 

وعندما ينقؿ المريض الى وحدة مختمفة )مثاًل مف غرفة العمميات الى غرفة العناية الحادة 
 االنعاش(.

وىي تفيد أيضًا عند نقؿ المريض مف المستشفى الى مستشفى آخر أو عند تخريجو مف 
 المستشفى الى المنزؿ وفي حالة يحتاج معيا لمعناية التمريضية.

بط بتضيق الشرايين االكميمية ونقص مرت 9/01*ألم صدري منتشر الى الكتف األيسر شدته
 pain:التروية القمبية

 تخفيؼ شدة األلـ.اليدؼ:
 التداخالت التمريضية:

 تقييـ األلـ مف حيث المكاف والشدة والمدة والعوامؿ التي تزيده.-1
 التبرير العممي:لممقارنة مع النتائج الالحقة.

 وضع المريض بوضعية مريحة.-2
 حرض عمى استرخاء المريض .التبرير العممي:ألف ذلؾ ي

 تطبيؽ وسائؿ اإللياء والتسمية.-3
 التبرير العممي:لصرؼ انتباه المريض عف ألمو.

 حث المريض عمى اجراء تماريف التنفس العميؽ.-4
 التبرير العممي:لمساعدة المريض عمى االسترخاء.

 اعطاء المريض األدوية المسكنة في الوقت المحدد حسب ارشادات الطبيب.-5
 التبرير العممي: لتكوف األدوية آمنة وذات فعالية.

 التقويـ: المتوقع مف المريض االحساس براحة و التعبير عف ألـ أقؿ.

 *عدم فعالية اروء النسج القمبية مرتبط بإعاقة الجريان الشرياني االكميمي: 



 تحسيف التروية النسيجية القمبية. اليدؼ:
 التداخالت التمريضية:

 العالمات الحيوية بشكؿ دوري مستمر.تقييـ -1
 التبرير العممي: لتزويدنا بتفاصيؿ لممقارنة مع النتائج الالحقة.

 مراقبة المعطيات المخبرية واألكسجة.-2
 التبرير العممي : لمتعامؿ مع أي طارئ قد يحدث.

 تغيير تغذية المريض بإنقاص الكوليستروؿ والدسـ المشبعة و انقاص تناوؿ الكافئيف.-3
 التبرير العممي: ألف الكوليستروؿ والدسـ المشبعة تزيد مف تصمب الشراييف.

 مناقشة المريض حوؿ ضرورة التوقؼ عف التدخيف .-4
 التبرير العممي: لما لمتدخيف مف آثار تزيد الحالة الصحية سوء.

 اعطاء األدوية المميعة لمدـ حسب ارشادات الطبيب وفي اوقات محددة .-5
 ي: األدوية المميعة تحسف مف الجرياف الدموي .التبرير العمم

 التقويـ: المتوقع مف المريض التعبير عف أعراض أخؼ مف نقص التروية القمبية.

 
 :High risk for infection*عالي الخطورة لالنتان مرتبط بالتداخل الجراحي 

 منع حدوث االنتاف. اليدؼ:
 التداخالت التمريضية:

 احي وتحري تحري ظيور عالمات الخمج .تقييـ موضع العمؿ الجر -1
 التبرير العممي:إف تمييز الخمج بسرعة والبدء بالمعالجة باكرًا ينقص االمراضية.

 مراقبة تعداد الكريات البيض والصيغة.-2
 التبرير العممي: لممقارنة مع النتائج الالحقة ومعرفة كافة التفاصيؿ عف الحالة المرضية.

د تكف مدخاًل لممتعضيات الممرضة بشكؿ دوري ومنيا مواضع بزؿ فحص كؿ المواضع التي ق-3
 الطيات الجمدية. –الجروح –الوريد 

 التبرير العممي: إلبقاء الوضع تحت السيطرة.
 تطبيؽ اساليب العقامة في أي تداخؿ تمريضي .-4



 التبرير العممي: لمنع انتقاؿ العضيات الدقيقة لممريض.
 ـ أو عرواءات أو تعرؽ او نتحة عمى سطح الجمد.38,33االبالغ عف أي حرارة فوؽ-5

التبرير العممي: إنيا أعراض تشير الى احتماؿ حدوث االنتاف وتستوجب التصرؼ مف قبؿ الفريؽ 
 الصحي.

 عدـ السماح بالتماس بيف المريض وأشخاص أصيبو بخمج مؤخرًا.-6
 التبرير العممي: لمحوؿ دوف انتقاؿ أي ميكروب الى المريض.

 الحقف الميبمية(. -ب االجراءات المستقيمية الميبيمة )قياس الحرارة عف طريؽ الشرجتجن-7
 التبرير العممي: ألنيا تزيد مف امكانية غزو المتعضيات لمجسـ.

 إعطاء الصادات الحيوية حسب ارشادات الطبيب وبعد نتيجة الزرع في حاؿ اثبات االنتاف.-8
 ات فعالية .التبرير العممي: لتكوف االدوية آمنة وذ

 التقويـ: المتوقع عدـ مالحظة أعراض اإلصابة بالعدوى.
*عدم فعالية تنظيف طرق الهواء مرتبط بركودة المفرزات ولزوجتها التالي لوضع المريض عمى 

 :Ineffective Airway clearance  جهاز التنفس الصناعي والتخدير العام
 فتح الطريؽ اليوائي والمجاري التنفسية العموية. اليدؼ:

 التداخالت التمريضية:
 تقييـ حالة التنفس لدى المريض )سرعتو, نظمو, واألصوات التنفسية(.-1

 التبرير العممي:ألف ذلؾ يزودنا ببيانات مبدئية لممقارنة معيا الحقًا.
 تدريب المريض عمى تماريف التنفس العميؽ والسعاؿ الفّعاؿ.-2

 التبرير العممي:ألف ىذه التماريف تمدد الرئتيف وتحرؾ المفرزات.
 فاولر(.-مساعدة المريض عمى اتخاذ الوضعية المناسبة لمسعاؿ والتنفس )نصؼ جموس-3

 التبرير العممي:لتسييؿ تمدد الصدر و تأميف الحد األعظمي لمتيوية الرئوية .
 اجراء تفجير وضعية صباحًا ومساء-5

 ي: لتسييؿ نزح المفرزات.التبرير العمم
 كمية القشع ولونو(. -األغشية المخاطية–مراقبة التنفس بشكؿ مستمر )لوف الجمد -6



 التبرير العممي: لتتبع أي حالة طارئة والتعامؿ معيا بشكؿ جيد.
 اعطاء اوكسجيف عبر الشوكة األنفية.-7

 التبرير العممي: لتزويد المريض باالوكسجيف الالـز لجسمو.
 اء المقشعات والموسعات القصبية حسب ارشادات الطبيب .اعط-8

 التبرير العممي: لتكوف االدوية آمنة وذات فعالية.
 التقويـ: المتوقع مالحظة نموذج جيد لمتنفس ومفرزات أقؿ.

 Activity Intolerance*عدم تحمل نشاط مرتبط بتضيق الشرايين االكميمية 

 تحسيف نشاط المريض. اليدؼ:

 التمريضية:التداخالت 
 تقييـ الحالة البدنية لدى المريض واالعماؿ التي يقدر عمى القبياـ بيا-1

 التبرير العممي: لممقارنة مع النتائج الالحقة.
 تجنيب المريض النشاطات التي اليتحمميا -2

التبرير العممي: ألف ذلؾ يساعد الممرضة والمريض عمى تأكيد المعطيات األساسية ويمكف 
 تحديد مستوى عدـ تحمؿ النشاط.الممرضة مف 

 اقترح عمى المريض أف يجري التماريف ببطء ولفترات قصيرة.-3
التبرير العممي: ألف قصر فترات النشاط واجرائو ببطء يساعد المريض عمى اجراء النشاط 
 بشكؿ جيد وألف تماريف الحركة الفاعمة والمنفعمة يمنع تيبس المفاصؿ وانكماش العضالت.

 لمريض في القياـ بالنشاطات التي تحتاج الى مغادرة السرير.مساعدة ا-4
 التبرير العممي: لتخفيؼ الجيد عمى المريض مما يمنع شعوره بالتعب.

 التقويـ: المتوقع مف المريض االحساس براحة أكبر ولياث اقؿ.

 

الشرايين *نقص النتاج القمبي مرتبط بقمة األوكسجين الواصل لمعضمة القمبية التالي لتضيق 
 :االكميمية

Decreased cardiac Output : 



 اليدؼ: تحسيف النتاج القمبي.
 التداخالت التمريضية:

 تقييـ النتاج القمبي ومراقبة المعدالت القمبية بشكؿ مستمر.-1
 التبرير العممي: لمتعامؿ مع أي أمر طارئ والمقارنة مع النتائج الالحقة.

شادات الطبيب) غازات الدـ الشريانية ,الشوارد , األنزيمات تكرار القياسات المخبرية حسب ار -2
 القمبية(.

 التبرير العممي: لمحصوؿ عمى معمومات عف االلة بشكؿ دوري ودقيؽ.
 وضع المريص بوضعية مريحة والتخفيؼ مف الجيد.-3

 .التبرير العممي: إف مزيد مف الجيد يتطمب مزيدًا مف األوكسجيف وبالتالي اجياد القمب أكثر
 تثقيؼ المريض حوؿ اتباع حمية فقيرة الدسـ والممح.-4

 التبرير العممي: لما لمدسـ والممح مف آثار عمى تطور الحالة المرضية.
 إعطاء االوكسجيف واألدوية حسب ارشادات الطبيب.-5

 التبرير العممي: لتكوف االدوية ذات فعاليو وتزويد الجسـ بما يحتاجو مف أوكسجيف.
 قع ابداء معدالت قمبية متحسنة تقارب الطبيعية.التقويـ: المتو 

 *قمق مرتبط بتغير الحالة الصحية:
 اليدؼ: تخفيؼ القمؽ.
 التداخالت التمريضية:

 تحديد درجة القمؽ وأسبابو والعوامؿ التي تزيده. -1
 التبرير العممي: لتحديد استراتيجيات التدخؿ لحؿ المشكمة.

 سيمة مع التبرير. شرح أ تداخؿ تمريضي لممريض بطريقة-2
 التبرير العممي: لبناء الثقة بيف المريض والممرض.

 -تماريف التنفس العميؽ–مساعدة المريض في ممارسة استراتيجيات التأقمـ مثؿ التخيؿ الموجو -3
 أساليب االلياء.

 التبرير العممي: لصرؼ نظر المريض عف السبب االساسي لمقمؽ وإلشراكو في حؿ المشكمة.
 المريض عمى التعبير عف أحاسيسو لفظيًا ومف خالؿ الفعاليات.تشجيع -4

 معرفة نتائج التداخالت وتعديميا حسب الحاجة.لالتبرير العممي: 
 االجابة عمى أسئمة المريض بثقة واعطائو تغذية راجعة ايجابية.-5



 التبرير العممي: لتيدئة المريض وبناء عالقة تسودىا الثقة.
 ة لمقمؽ حسب رأي الطبيب.اعطاء األدوية المضاد-6

 التبرير العممي: لتكوف األدوية آمنة وتخدـ الحالة الصحية.
 التقويـ: المتوقع اف يعبر المريض عف قمؽ أقؿ مف مرحمة ماقبؿ التداخالت.

 :Constipation*امساك مرتبط ببقاء المريض بالسرير

 تحسيف االطراح الغائطي. اليدؼ:
 التداخالت التمريضية:

 الطراح الغائطي.تقييـ ا-1
 التبرير العممي:لممقارنة مع النتائج الالحقة.

 تثقيؼ المريض حوؿ الحمية الغذاية وتأثيرىا عمى االطراح الغائطي.-2
 التبرير العممي: لممساعدة في توجيو المريض حوؿ األطعمة الواجب تناوليا .

 مساعدة المريض عمى المشي لفترات قصيرة في حاؿ اإلمكانية.-3
 ير العممي:لتحسيف الحركات الحوية لألمعاء.التبر 

 اعطاء الممينات حسب ارشادات الطبيب.-4
 التبرير العممي:لتكوف األدوية ذات فعالية وآمنة.

 اجراء الحقف الشرجية بإنتظاـ حسب ارشادات الطبيب .-5
 التبرير العممي: لتكوف الحقف ذات فعالية مفيد وفؽ دراسة الحالة المرضية.

 توقع مف المريض الشعور بالراحة وتحسيف نموذج اإلطراح الغائطي.التقويـ: م

 التثقيف الصحي لمرضى المجازات االكميمية:
يمعب الممرض المسؤوؿ عف مريض الجراحة القمبية دورًا ىاـ في تثقيؼ المريض وذويو فيو صمة 

خطوة ىامة في  الوصؿ بيف الفريؽ الطبي والمريض وعائمتو فزيادة محتوى المعمومات لدي المريض
 الوصوؿ الى فترة آمنة بعد العمؿ الجراحي خالية مف التوتر واالختالطات.

فاعداد فريؽ تمريضي متخصص في المجازات االكميمية يتطمب منا رفع مستوى المعمومات 
التمريضية التي تخدـ المريض ومرافقيو في فترة مابعد العمؿ الجراحي وبالتالي وصوؿ المعمومة 

 لى مف تيمو ونشر الوعي الصحي في المجتمع.الصحيحية ا
 



 النصائح واالرشادات :
طمانة المريض بخصوص األلـ بيف األضالع وأنيا طبيعية وستزوؿ بعد عدة أسابيع واف -1

 المسكنات الموصوفة مف قبؿ الطبيب ستحدث أثرًا في تخفيؼ األلـ.
ممارسة األنشطة  ثالثة أسابيع ولكف إخبار المريض بأف الشعور بالتعب واالعياء متوقع في بداية-2

ريجيًا قدر المستطاع واخذ فترات راحة قصيرة بيف األنشطة تساعد في تحسيف وتمرينات المشي تد
 الحالة العامة لديو.

 تمدد الرئة. تشجيع المريض باستمرار عمى ممارسة تمرينات التنفس العميؽ مما يساىـ في زيادة-3
 وضعيات صحيحة إلعطاء الفرصة لمرئةوقوؼ و الجموس بظ عمى الافينصح المريض بالح-4

 بالتمدد.
ا ياخبار المريض بأف عضالت الصدر ماتزاؿ ضعيفة بعد الجراحة وتحتاج لمعودة الى وضع

 شيور لذلؾ ينصح بعدـ حمؿ أشياء ثقيمة في ىذه الفترة وتجنب االعماؿ المجيدة.6اؿ3الطبيعي مف
التماس أو االحتكاؾ مع مرضى االنفمونزا والتياب الرئة  ننصح المريض أف يتجنب قدر االمكاف-5
. 
ينصح المريض بمتابعة الزيارات الى الطبيب بشكؿ مستمر والزيارة الفورية في حاؿ حدوث أي -6

 طارئ.
 ننصح المريض بعدـ التعرض لمدخاف أو الجو المموث الذي يؤدي الى تييج القصبية اليوائية .-7
الغذائية الواجب اتباعيا باالبتعاد عف األغذية الدسمة واالكثار مف  نرشد المريض الى الحمية-8

 الخضار والفواكو واالغذية الغنية باأللياؼ.
 شرح ضرورة ضبط مستويات السكر والضغط والكوليستروؿ والمراقبة بشكؿ دوري.-9


