
 
بنابراين  رعايت بهداشت 
دهان و دندان بسيار مهم 

 است  
و بهتر است  پس از پيوند، 
معاينات منظم  جـهـت     

.  حفظ بهداشت دهان و دندان  را انجام دهـيـد  
قبل از انجام امور مربوط به دنـدانـپـزشـكـي      
دندانپزشک  خود را از اينكه پيوند قلب داشتيد 

 .مطلع نماييد
 

 عفونت ريه
ريه شايع ترين محل براي عفونت پس از هـر      

در بيمارستان نيز بررسي هاي الزم .   پيوند است
براي  پيشگيري و تشخيص  عفونت ريه انجـام  
ميگردد اما در دوران نقاهت حتما به تـوصـيـه    
هاي فيزيوتراپ توجه نموده و حركات ورزشـي  
الزم را انجام دهيد تا از بروز عفونت ريه كاسته 

عالئم عفونت ريه که شما بايد بالفاصله بـه  . شود
 :پزشک گزارش  نماييد عبارتند از

 .سرفه خشن که خلط هم داشته باشد•
 تنگي نفس•
 تب•

کامال شسته و به هيچ عفونت ياسرماخوردگـي مـبـتـال         
 .نباشند

ممکن است شما بـه بـخـش      ،  بعد از يک هفته يا ده روز
ديگري از بيمارستان منتقل شويد در آن بخش اگر از اتاق 

خارج شديدبراي جلوگيري از آلودگي و ايجاد عـفـونـت       
لطـفـا از     .  ماسک و دستکش بپوشيد

تماس با بيماراني که هر گونه عفونـت  
 .دارند اجتناب نماييد

س از انتقال از آي سي يو  به بخش ، پ
مالقات كنندگان  همچـنـان بـايـد       
دستهاي خود را قبل از بازديد كـامـال   

 .تميز بشويندو ماسک و دستکش بپوشند
در صورتي که عالئم عفونت مانند سـرمـاخـوردگـي يـا        
. آنفوالنزا  داشتند ، هرگز نبايد   شما  را مالقات نمـايـنـد   

در زمان مالقات هيچگونه تماس بـا فـرد     . توجه شود كه 
دسـت دادن    ، يعني از  روبوسي پيوند شده بر قرار نكنند 

 .اجتناب گردد.... و
 

 مراقبت از دندان وكنترل عفونت
يکي ديگر از منابع عمده عفونت پس از پيونـد ، دهـان       
ميباشد  چرا که ممکن است بسياري از باکتري ها و قـارچ  

 . ها يي كه در دهان وجود دارند باعث عفونت شوند

پيشگيري از عفونت پس از عمل 
 پيوند قلب 

پس از عمل پيوند براي اينكـه  
سيستم ايمني بدن شما بتواند 
قلب پيوند شده را به عـنـوان   
عضو جديد بـپـذيـرد ، از          

داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني   براي شمـا   
گردد، يعني  سيستم ايمـنـي بـدن      ’ استفاده مي 

بنابرايـن  .  ضعيف مي شود تا قلب جديد  را رد نكند
خطر ابتال به عـفـونـت    ممكن است شما در معرض 

ناشي از ويروس ها، قارچ ها و باکتـري هـا قـرار        
 .گيريد 

دقيقا بعد از عمل جراحي پيوند زماني اسـت کـه      
براي شما از دوز باالي داروهاي سرکوب کـنـنـده      

پس در اين زمـان    سيستم ايمني استفاده ميشود  
لذا   بـيـشـتـريـن      .  مشکل عفونت جدي تر  است

اگردر آي سـي  . محافظت در اين دوره انجام ميشود 
يو  مدت زمان  بستري طوالني شـد و اعضـا ء            
خانواده  براي مالقات شما حضور پيدا كردند  بايـد  

همسر،  ، پـدر  : تعداد آنان بسيار محدود باشد يعني
همه مـالقـات   .  سال  ١٦يا مادر ويا فرزندان بيش از 

خـود را    دست   کنندگان قبل از ورود به اتاق بايد 
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پيشگيري از عفونت پس از عمل 
 پيوند قلب 

درجه  و يـا     ٣٧,٧نشانه مهم عفونت تب 
سـاعـت طـول       ٤باالتر است كه  بيش از 

درجه و باالتر   ٣٨بكشد  يا اينكه تب باالي 
اگر هر کدام .  كه بطور ناگهاني   ايجاد شود 

از اين نشانه هارا داريد،  بالفاصله  بـا مـا     
 .تماس بگيرد 

 
اگر شما تا به حال به  اوريون و سرخک يـا  
آبله مرغان  مبتال نشده ايد و واكسن هـم    
نزده ايد  بايد بدانيد كه اگر در معرض ايـن  

بيماريها قرار بگيريد ممكن است بـه آن       
مبتال شويد  پس قبل از پيوند اين اطالعات 

را در اختيار ما قرار دهيد تا  واكسيناسيون  
 . شما را برنامه ريزي نماييم

 
 

چون داروهاي سرکوب کننده سيستم ايـمـنـي       
باعث ضعف سيستم ايمني شده در نتيجه، ويروس 
.   ها، باکتري ها و قارچ ها باعث عفونت ميشـونـد  

باکتري هاي طبيعي ويروس ها و قارچ ها کـه در    
هوا شناورند و يا به طور معمول بر روي پـوسـت     

شما هستند ممكن است سبب ايجاد عـفـونـت       
برخي از عفونت هاي فرصت طلـب رايـج      .  شوند

ويـروس   )  CMV  ( ذات الريه ، سيتومگالوويروس 
هرپس سيمپلکس است که که باعث  تبخال مـي  

 .شود يا  در نوعي ديگر سبب زونا  مي شود
 غذيهت

حتما به توصيه هاي كارشناس تغذيه در مـورد      
عدم مصرف مواد خام به  به منظور پيشگيـري از    

 .عفونت گوارشي نيز توجه نماييد 

پيشگيري از عفونت پس از عمل 
 پيوند قلب 
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