دستورالعمل و آگاهى هاى الزم قبل،حني و بعد از ابليشن
ابليشن يك روش غير دارويي براى درمان بى نظمى هاى قلبى است .اين روش در اكثر بى نظمى هاى
قلبى )به جز فيبريالسيون دهليزى و تاكيكاردي هاى بطنى( از مو فقيت بسيار بااليي بر خوردار بوده و
آريتمى قلبى را به صورت قطعى معالجه كرده ودربيشتر موارد نياز به دارو را مرتفع مى كند.
خطر مرگ در اثر انجام اين عمل نزديك به صفر بوده و احتمال عود بيمارى پس از عمل موفقيت آميز
اوليه بسيار كم و در بعضى از آريتمي ها نزديك به صفر است.
عمل در بيشتر موارد با بى حسى موضعى انجام مى شود و با عبور سيمهاى مخصوصى از رگهاى
معموال كشاله ران به داخل قلب انجام مى شود) تا حدى شبيه آنژيو گرافى قلب(.
امروزه با توجه به سهل الوصول بودن و نتايج خوب اين عمل در بسيارى از آريتمى ها  ،حتى پس از
اولني مورد آريتمى مى توان آن را به عنوان اولني روش معالجه پيشنهاد كرد.
در عمل ابليشن پزشك ،ناحيه بسيار كو چك از قلب را به ابعاد ميلى مترى با عبور جريان برق پر
فركانس كه اثر حرارتى دارد كمى گرم كرده و باعث از كار انداخنت كانون بى نظمى مى شود.
براى ابليشن مى توان به جاى گرما از روش سرما دادن) انجماد( با نيتروژن مايع كه "كرايو ابليشن"
نيز ناميده ميشود ،استفاده نمود.
عvvوارض احvvتمالvvى نvvاشvvى از عvvمل بسvvته بvvه نvvوع آريvvتمى مvvتفاوت بvvوده و پvvزشvvك مvvعالvvج قvvبل از عvvمل  ،در مvvورد
آن توضيح خواهد داد.
vصب يvا رگvى سvوزانvده نvمى شvود و بvلكه نvقطه يvا نvقاطvى از داخvل قvلب يvا
در ابvليشن بvر خvالف تvصور هvيچ َvع ّ
به ندرت روى قلب است كه تحت تاثير حرارت قرار مى گيرد.
استفاده از انرژى ليزر و اوتراسوند فعال براى اين عمل ها معمول نيست.
اگر قرار است برای درمان آریتمی ابلیشن شوید اطالعات ذیل برایتان مفید خواهد بود.
 -۱قبل از بستری دوش بگيريد و موهای کشاله ران و قفسه سینه را كوتاه كنيد.
 -۲حد اقل تا  ۵ساعت قبل از عمل چیزی میل نکنید.
-۳تvvمام مvvدارک پvvزشvvکی خvvود را مvvثل نvvوار قvvلب ،هvvولvvتر مvvانvvیتوریvvنگ  ۲۴سvvاعvvت ،اکvvو کvvاردیvvوگvvرافvvی و غvvیره را
همراه داشته باشید
 -٤بvvرگvvه مvvخصوص رضvvايvvت آگvvاهvvانvvه كvvه تvvوسvvط پvvزشvvك و بvvيمار و شvvاهvvد امvvضا شvvده اسvvت را هvvمراه داشvvته
باشيد.
-۴در صvورتvیکه قvبال داروی ضvد بvی نvظمی مvصرف مvی کvنید بvایvد بvا نvظر پvزشvک خvود حvد اقvل  ۵وعvده قvبل
ازعمل این داروها قطع شده با شند .البته قطع هر نوع دارو و مدت آن باید طبق دستور پزشک باشد.
-۵اگvر وارفvاریvن يvا داروى ضvد انvعقاد ديvگري مvصرف مvی کvنید بvایvد بvه پvزشvک مvعالvج یvادآوری کvنید تvا در
صورت لزوم قبل از عمل قطع شوند

 -۶اگvر سvابvقه ای از حvساسvیت نسvبت بvه داروهvای بvی حvسی مvوضvعی يvا هvر داروى ديvگر داریvد حvتما بvا
پزشک خود در میان بگذارید.
-۷چون این عمل معموال یک ساعت و بیش از آن طول می کشد ،قبل از عمل دستشویی بروید.
گvاهvي اوقvات بvا پvيش بvينى طvوالنvى بvودن عvمل مvمكن اسvت پvزشvك تvوصvيه كvند كvه شvونvد ادرارى قvبل از عvمل
تعبيه شود.

-۸در حین عمل اگر احساس درد یا طپش غیر عادی داشتید آن را با پزشک خود در میان بگذارید.
 -۹اگvر قvبال بvرایvتان دسvتگاهvی مvثل پvیس مvیکر یvا آی سvی دی کvار گvذاشvته شvده ،کvارت آن را در روز عvمل
همراه داشته باشد و به پزشک معالج یاد آوری کنید.
 -۱۰اگر قبال تحت عمل قلب ،آنژیو گرافی یا ابلیشن قرار گرفته اید همه مدارک را همراه داشته با شید.
 -۱۱اگر حامله هستید یا مشکوک به حاملگی هستید  ،حتما با پزشک در میان بگذارید.
پس از ابليشن:
-١در بيش vvتر اوق vvات ب vvيمار اج vvازه دارد ت vvا ح vvدود  ٤-٣س vvاع vvت پ vvس از خ vvروج از اط vvاق ع vvمل  ،ش vvروع ب vvه راه
رفنت كند و از روز بعد از عمل به فعاليت هاى روز مره بپردازد.
-٢ممكن است پزشك پس از عمل دارو هاى ضد بى نظمى قلب را قطع كند.
 -٣ممكن است پزشك پس از عمل آسپرين را براى مدت كوتاه تجويز نمايد.
-٤تvاكvيد مvى شvود كvه اسvتراحvت در بسvتر و بvى حvركvتى انvدام پvس از تvرخvيص بvه هvيچ وجvه تvوصvيه نvمى شvود
چ vvون خ vvطر ل vvخته ش vvدن خ vvون در س vvياه vvرگ ه vvاى پ vvا را زي vvاد م vvى ك vvند)ال vvبته اگ vvر پ vvزش vvك ت vvوص vvيه ك vvرد ب vvاي vvد ب vvه
توصيه وى عمل كرد(
-٥بهتر است حدود يك هفته پس از عمل به پزشك مراجعه شود.
-٦در صvورت هvرگvونvه ورم در سvاق پvاهvا ،بvروز ورم يvا تvوده در كvشالvه ران ،هvر گvونvه درد غvير عvادى در محvل
كشاله ران يا قفسه سينه ،طپش قلب غير عادى يا حالت غش كردن پس از عمل با پزشك تماس بگيريد.
 -٧از ن vvوار ق vvلب ه vvاى ق vvبل و ب vvعد از اب vvليشن و گ vvزارش ع vvمل ي vvك ن vvسخه را ب vvراى ه vvميشه ن vvزد خ vvود نگه vvداري
كنيد.

