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 کمک بطنی دارای وسیله های پرستاری و آموزش به بیماران مروری بر مراقبت

  

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه1بنفشه قربانی

 ، دانشجوی دکتری پرستاری2پروانه عسکری

 ، دکترای پرستاری3* فاطمه بهرام نژاد

 

 خالصه

 انجام شد.کمک بطنی های پرستاری و آموزش به بیماران با وسیله این مطالعه با هدف مروری بر مراقبتهدف. 

های دارویی و غیردارویی متعدد از جمملمه       های غیرواگیر است که درمانترین بیمارینارسایی قلبی یکی از مهمزمينه.  

های پرستاری از ایمن      به بقای افراد مبتال به این بیماری کمک شایانی کرده است. مراقبت کمک بطنی وسایل   استفاده از

 تواند به موفقیت این نوع درمان کمک شایانی کند.  بیماران و آموزش به بیمار می

، Google Scholar ،OVID ،Up-to-dateای های دادهجو در پایگاهوبا جست 7931این مطالعه مروری در سال روش کار. 

Springer ،Scopus ،CINAHL ،Cochran ،Web of Science ،MagIran ،SID ،PubMed     همای  با استفاده از کملمیمدوا ه

های پرستاری؛ و معادل عروقی، میزان بقا، عوارض نارسایی قلبی و مراقبتنارسایی قلبی، وسیله کمک بطنی، بیماری قلبی

مقاله بدون محدودیت زمانی در ارتباط با مطالعه حاضر یافت شد که از این تعداد،  09انگلیسی آنها انجام شد. در مجموع،  

 مقاله وارد مطالعه شدند. 43مقاله که متن کامل آنها در دسترس نبود  حذف شد و و در نهایت،  4مقاله تکراری و  76

سزایی برخوردار است. با آمموزش بمه      از اهمیت به کمک بطنیوسایل   نقش پرستار در آموزش به بیماران دارایها.  یافته

توان تاثیر مهمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران و افزایش بقمای آنمهما      بیمار در زمینه پیشگیری و مدیریت عوارض می

 داشت. 

 ای برخوردار اسمت.   آشنایی با رویکردهای نوین درمان بیماری نارسایی قلبی برای پرستاران از اهمیت ویژهگيری:  نتيجه

های قلبی همراه است. شناسایی، پیشگیری و مدیریت  با عوارضی از جمله عفونت، خونریزی، و آریتمیکمک بطنی وسایل 

 نها کمک کند.  تواند به بقای این بیماران و افزایش کیفیت زندگی آاین عوارض می

  

 مراقبت پرستاری کمک بطنی، نارسایی قلبی، وسایل ها: کليدواژه

 

 

های ویژه، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت 7

 تهران، ایران

 گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشجوی دکترای پرستاری،  2

)*نویسنده مسئول( پست    استادیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران                        9

 bahramnezhad@sina.tums.ac.irالکترونیک: 

 مقاله مروری



 

  

07 

 

6931، زمستان 4نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره ششم، شماره    

Cardiovascular Nursing Journal، 6(4)، Winter 2018 

   مقدمه

عروقی، نارسایی قلبی اهمیت     های قلبی شوند. در بین بیماری    در دنیا محسوب می      ترین عامل مرگ  عروقی شایع های قلبی بیماری
کند و باعث تغییرات ساختاری و        های بدن را درگیر می     ای است که همه ارگان     ای دارد. این اختالل، سندرم بالینی پیچیده        ویژه

درصد بیشتر نسبت به سایر افراد( و درگیری           01شود. نارسایی قلبی در افراد سالخورده شیوع باالتری دارد )             عملکردی در قلب می   
باال باعث    (. این بیماری عالوه بر میزان مرگ      8102؛ لزلری و باربر،     8102؛ آراگو،   8102های مختلف را به همراه دارد )دونر ،          ارگان

(. نارسایی  8102؛ کلوگو و همکاران،     8102شود )باردسی و همکاران،     های مربوط به درمان و کاهش کیفیت زندگی می        افزایش هزینه 
 ای،قلبی به دالیلی مانند بیماری عروق کرونر، حمالت قلبی، پرفشاری خون، اختالالت ساختاری قلب همچون اختالالت دریچه                     

 (. 8102؛ اوردن و همکاران، 8101شود )ودس و همکاران، کاردیومیوپاتی، و سوءمصرف الکل ایجاد می
شوند: عالئم معمول یا تیپیک )کوتاهی نفس، دسته تقسیم می 4عالیم نارسایی قلبی معموال غیراختصاصی هستند، اما به طور کلی به 

عدم تحمل فعالیت، خستگی و ضعف، ادم مچ پا، افزایش فشار ورید جوگوالر، سمع صدای سوم قلب یا گالوپ(، عالیم غیرمعمول یا                        
خصوص در افراد مسن، افسردگی، تپش قلب، غش(، عالیم اختصاصی )افزایش فشار غیر تیپیک )سرفه شبانه، کاهش اشتها، گیجی به

هفته،   0کیلوگرم طی     8کبد( و عالیم غیر اختصاصی )افزایش وزن بیش از          -ورید جوگوالر، سمع صدای سوم قلب، رفلکس جوگوالر       
 82کاردی، نبض نامنظم، اولیگوری، آسیت(. این بیماری ساالنه بیش از             کاهش وزن در نارسایی قلبی پیشرفته، ادم محیطی، تاکی         

شود. این  هزار مورد جدید نارسایی قلب شناسایی می          221دهد. همچنین، هرساله،  میلیون نفر را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می           
درصد افزایش یافته است. در ایران، آمار نارسایی          01درصد داشته که به بیش از         8تا    0های در حال توسعه، شیوع      بیماری در کشور  

 02-44درصد مربوط به افراد      1/2سال و  21درصد مربوط به افراد باالتر از  8/2درصد گزارش شده است، که  3/3استان  02قلبی در 
، فلدمن و همکاران،     8102؛ جانیوزی و همکاران،      8102؛ پونیکووسکی و همکاران،      8102سال بوده است )حسن پور دهکردی،         

8102 .) 
-میلیون نفر را درگیر می      2/3نارسایی قلبی در ایاالت متحده به تنهایی، ساالنه           8101بر اساس گزارش انجمن قلب آمریکا در سال         

(. تعداد بیماران مبتال به      8102نماید )باربار و لزلی،      میلیارد دالر به سیستم بهداشت و درمان هزینه تحمیل می             34کند و بیش از      
دهند روز به روز در حال افزایش است. پنجاه درصد بیماران با تشخیص نارسایی قلبی                پاسخ نمی   نارسایی قلبی پیشرفته که به درمان     

کنند )زمان زاده و    ( طی یک سال فوت می      4و    3درصد بیماران مراحل انتهایی نارسایی قلبی )کالس            44سال اول و      2در طی   
دهنده میزای مرگ باال در این گروه از بیماران است. افزایش بهبود زندگی              (. این میزان، نشان   8102؛ باربارا و لزلی،     8103همکاران،  

های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. میزان بقا در بیماران مبتال به نارسایی قلبی در                    بیماران مبتال به نارسایی قلبی در دهه       
های دارویی قابل   های دارویی قرار دارند بسیار ناچیز گزارش شده است. عالوه بر این، پیشرفت               مراحل آخر که صرفا تحت درمان      

است که این بیماری، بیشترین میزان بستری         سال اخیر حاصل نشده است و این در حالی           01توجهی جهت درمان این بیماران طی       
درصد( را به دالیلی همچون       21ماه بعد از ترخیص )   2درصد( و  81ها، طی یک ماه اول بعد از ترخیص )مجدد را در بین سایر بیماری

وضعیت بالینی ناپایدار، عدم تبعیت کامل از رژیم درمانی، سن باال، استفاده از عوامل اینوتروپ حین بستری و مراحل انتهایی نارسایی                      
باالی تحمیل شده به نظام       اهمیت بیماری و بار اقتصادی و بهداشتی         قلبی به خود اختصاص داده است. این شرایط نشان دهنده           

 باشد. بهداشت و سالمت می
؛ پارسیس و همکااران،  8103یورو تخمین زده شده است )زمان زاده و همکاران،    3042میزان هزینه برای هر بیمار در هر بار بستری 

دالر است. بستری مجدد بیماران همراه باا    4120(. طبق مطالعات، متوسط هزینه بستری مجدد بیماران نارسایی قلبی در حدود   8102
های بیمارستان، افزایش هزینه و همچنین لزوم به های بیمارستانی، اشغال تختعوارضی مانند درگیری خانواده، افزایش میزان عفونت
های درمانی متعددی مانند دارودرماانای،   (. روش  8102؛ بلون و همکاران، 8102کارگیری منابع انسانی همراه است )هرین و همکاران،

تصحیح اختالالت ساختاری قلب و  تعویض دریچه، پیوند قلب، تغییر شیوه زندگی با توجه شرایط بیمار و مرحله بیماری و استفاده از   
شود. امروزه استفاده از وسایل کمکی داخل بطنی باتوجه به گسترش تکنولوژی وسیله کمک بطنی برای این بیماران در نظر گرفته می

و استفاده از رویکردهای نوین در حال افزایش است. با توجه به اهمیت نارسایی قلبی و افزایش شیوع این بیماری، هدف از انجام ایان   
 است.  های پرستاری و آموزش به بیماران دارای وسیله کمک بطنیمروری بر مراقبت، مطالعه
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 هامواد و روش
، Google Scholar  ،OVID  ،Up-to-date  ،Springerای  های داده جو در پایگاه  وبا جست   7931این مطالعه مروری در سال      

Scopus  ،CINAHL  ،Cochran  ،Web of Science  ،Magiran  ،SID  ،PubMed     های نارسایی قلبی،   با استفاده از کلیدوا ه

های پرستاری؛ و معادل انگلیسی آنها      عروقی، میزان بقا، عوارض نارسایی قلبی و مراقبت       وسیله کمک بطنی، بیماری قلبی    

های معتبر علمی، انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی، و تمام             های ورود مطالعات شامل انتشار مقاالت در پایگاه       معیارانجام شد.   

متن بودن مقاالت و معیارهای خروج شامل عدم دسترسی به متن کامل مقاله، نامه به سردبیر و همچنین، چاپ مقاله در مجالت غیر                       

مقاله بدون محدودیت زمانی در ارتباط با مطالعه حاضر یافت شد که از این تعداد،                  09در مجموع،   معتبر درنظر گرفته شد.     

مقاله وارد مطالعه شدند.      43مقاله که متن کامل آنها در دسترس نبود  حذف شد و و در نهایت،                    4مقاله تکراری و      76

پس از حذف مقاالتی که دارای شرایط ورود به مطالعه نبودند، متن مقاالت واجد شرایط به طور کامل بررسی شد و وارد                        

 مطالعه گردید.

 

 هایافته
های اند. در دهه  درمانی و جراحی باعث افزایش امید به زندگی در بیماران نارسایی قلبی شده                های درمانی متفاوتی مانند دارو    روش

شده در سراسر دنیا و تنها راه درمان بیماران در مراحل آخر نارسایی قلب                  استاندارد و پذیرفته    گذشته، پیوند قلب به عنوان درمان      
های دیگری  انتخاب  ،های گردش خون مکانیکی   محسوب شده است؛ اما با پیشرفت علم پزشکی و تولید ابزارهای نوین مانند سیستم              

 (.0( )جدول شماره 8102نیز برای درمان نارسایی قلبی معرفی شده است )ورس و همکاران، 
 

 : رویکردهای درمانی نوین برای نارسایی قلبی7جدول شماره 

 
 

تا زمان انجام     وسایل کمک بطنی  از طرف دیگر به علت کمبود اهداکنندگان قلب و مدت زمان انتظار طوالنی، ابزارهایی همچون                   
؛ حسن پور   8103؛ میلر و ژاگلین،     8101؛ لوند وهمکاران،    8100گیرند )انژین و همکاران،     پیوند به طور گسترده مورد استفاده قرار می       

؛ مایر و همکاران،    8102؛ بوردس و همکاران،     8102؛ فلدمن و همکاران،     8102؛ پاریسیس و همکاران،     8102دهکردی و همکاران،    
وارد بازار شدند )سانتینی و همکاران،        0441از سال     وسایل(. این   8102؛ جاترژی و همکاران،     8102؛ پونویسکی و همکاران،     8102
 21سال اول و    درصد طی یک      21کند و افزایش بقا را تا       ها کمک می  (. این دستگاه، به قلب جهت پمپاژ خون به سایر ارگان           8108

 (. 8102سال بعد به همراه دارد )گاستاسفون و راجرز، 8درصد طی 

 رویکرد درمانی موارد استفاده

این رویکرد در بیماران با شوک کاردیو نیک که  از نظر همودینامیکی ناپایدار هستند و منع مطلق  

 ها و وسایل گردش خون مکانیکی طوالنی مدت را دارند، کاربرد دارد. استفاده از تکنیک
Bridge To Bridge (BTB) 

کند تا بیماران برای بیمارانی که واجد شرایط پیوند در حال حاضر نیستند و در واقع فرصتی فراهم می

 توانایی انجام پیوند را کسب کنند.
Bridge To Candidacy (BTC)   

گیرد تا دهنده شود و داخل بطن چپ یا هر دو بطن قرار میجهت بیماران با خطر مرگ باال استفاده می

 قلب مناسبی برای بیمار فراهم شود.
Bridge To Transplantation (BTT) 

 

گذاری می معموال این وسیله در بطن چپ تا زمانی که قلب به عملکرد صحیح و مناسب بازگردد، جای

 شود.
Bridge To Recovery (BTR) 

مدت از ابزارهای مکانیکی گردش خون برای بیماران نارسایی قلبی در مراحل آخر است استفاده طوالنی

 شود.و به عنوان جایگزین پیوند در نظر گرفته می
Destination Therapy (DT) 
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طور شوند. اما به  این وسایل در انواع مختلف موجود هستند که بسته به شرایط بیمار و انتخاب پزشک معالج، برای بیمار تعبیه می                        
های خون، لوله و کابل و سیستم کنترل        کنندهمشترک در همه انواع وسایل کمک بطنی، یک منبع قدرت در خارج از بدن بیمار، پمپ               

گیرند. اما معموال پمپ در داخل      در داخل یا خارج بدن بیمار قرار می        وسیله کمک بطنی   های خون بسته به نوع    کنندهوجود دارد. پمپ  
شوند که بسته به تصمیم     های مختلفی به قلب متصل می     ها یا تیوپ به روش    شود. لوله گذاری می قفسه سینه بیمار و زیر قلب جای       

کند و روی پوست به منبع قدرت که خارج از بدن بیمار قرار              جراح و روش جراحی متفاوت است. کابل از داخل قفسه سینه عبور می             
شود. محل خروج کابل از پوست باید با پانسمان استریل پوشانده شود و تا زمان بهبودی پوست، پانسمان تعویض                       دارد متصل می  

کند تا در صورت بروز مشکل هشدار دهد )هوگسالگ و             وسیله کمک بطنی را نظارت می       گردد. سیستم کنترل، در واقع عملکرد      
  (.8108همکاران،

شد و توسط   شدند. سپس، پمپ روی دیواره شکم بیمار قرار داده می           نسل اول این وسایل، بزرگ بودند و در هر دو بطن تعبیه می              
بزرگ این وسیله و عوارض متعاقب آن، بیماران محکوم به             گردید. اما به دلیل اندازه    های بزرگ متصل می   های بلندی به شریان   لوله

شدند؛ بر همین اساس، بسیاری     جایی، درد زیادی را متحمل می     بستری در بیمارستان بودند و توانایی حرکت نداشتند و در صورت جابه           
تر این  وسیله کمک بطنی، بیماران راحت      تر کردن اجزای  دادند. با کوچک  از بیماران مرگ را بر استفاده از این وسایل ترجیح می             

دستگاه را در بدن تحمل کردند و حتی قادر به ترک بیمارستان شدند. با این حال، به دلیل حجم زیاد پمپ، بیماران با سطح بدن                              
تر هستند و توانایی تولید جریان      کوچک  وسایل کمک بطنی  توانستند از این وسیله استفاده کنند. نسل دوم         متر مربع می    0/2بیشتر از   

 گذاری نیازی به جراحی وسیع نیست و بروز عوارض بعد از عمل نیز کمتر است. خون مداوم را دارند. بنابراین، برای جای
-توانند داخل پریکارد جای   تر هستند و به علت اندازه کوچک، می       هایی کوچکتر و بادوام   وسایل کمک بطنی شامل دستگاه     نسل سوم 

یابد. وسیله کمک بطنی ممکن است در بطن چپ قرار داده شود که در این               گذاری شوند، بنابراین عوارض بعد از عمل نیز کاهش می         
گذاری شده باشد، خون از دهلیز یا       شود. همچنین، اگر در بطن راست جای      صورت خون از بطن چپ یا دهلیز چپ به آئورت پمپ می           

شود. ممکن است وسیله کمک بطنی در هر دو بطن قرار داده شود، که در این صورت خون را به بطن راست به شریان ریوی پمپ می
 (. 8108کند )هوگسالگ،آئورت و شریان ریوی پمپ می

شوند. بنابراین، استفاده از وسیله کمک بطنی، به بیمار فرصتی جهت            تنها یک سوم افراد در لیست انتظار موفق به دریافت پیوند می            
دهد که نه تنها به عنوان پلی به سمت پیوند است، بلکه جهت بهبود عالیم و                   تر تا دریافت پیوند می    داشتن زندگی بهتر و طوالنی    

گیرد.  به طور کلی، وسایل کمک بطنی در بیمارانی که در             های بیماری و همچنین، به عنوان درمان نیز مورد استفاده قرار می            نشانه
برند، بیمارانی که حمله قلبی یا جراحی قلب داشتند و به منظور بهبود وضعیت قلبی نیاز به پمپ                     سر می لیست انتظار جهت پیوند به    

دارند و همچنین در بیمارانی که واجد شرایط دریافت پیوند نیستند و به صورت نامحدود نیاز به وسایل کمک بطنی دارند مورد استفاده              
 (. 8100؛ یاگدی و همکاران، 8108؛ راسچ و همکاران، 8102گیرند )فلدمن و همکاران، قرار می

وسیله کمک بطنی را برای بیماران مبتال به نارسایی قلبی در مراحل انتهایی به عنوان یک ابزار حمایتی            انجمن قلب آمریکا استفاده از
-وسیله کمک بطنی استفاده می (. در حال حاضر، بیش از هفت هزار نفر در دنیا از8102کند )استپ و همکاران، و منطقی پیشنهاد می

(. در ایران نیز اولین جراحی به منظور قرار دادن وسیله کمک بطنی در بیمارستان مسیح دانشوری در                   8102کنند )ساعید و همکاران،     
 ساله مبتال به نارسایی قلبی انجام شد.  22برای  بیمار  0343سال 

طور کلی هیچ معیار قطعی برای انتخاب بیماران جهت تعبیه وسیله کمک بطنی وجود ندارد، اما اکثر متخصصان درباره ضرورت                        به
وسیله کمک بطنی اتفاق نظر دارند. معیارهای بالینی، عملکردی و همودینامیکی برای                تعیین معیارهایی جهت تعبیه یا عدم تعبیه       

وسیله کمک بطنی دارند شامل نارسایی قلبی سیستولیک پیشرفته، کاهش شدید عملکرد سیستولیک                بیمارانی که اندیکاسیون تعبیه   
های عملکردی در ارتباط با نارسایی قلب هستند. عالوه بر             بطن چپ، بستری مکرر بیماران ثانویه به نارسایی قلب و محدودیت             

وسیله کمک بطنی مستلزم     معیارهای پزشکی و بالینی، بیماران باید از نظر اجتماعی و روانپزشکی نیز بررسی گردند؛ زیرا استفاده از                    
کننده اجتماعی مناسب مانند دوستان و خانواده برخوردار          تبعیت کامل از رژیم درمانی است. همچنین، بیماران باید از منبع حمایت              

سال   2طی    های ناشی از این وسیله خارجی به حداقل رسانده شود. تعبیه وسیله کمک بطنی در افراد دارای بدخیمی                  باشند تا استرس  
های سال، نارسایی کبدی و کلیوی غیرقابل برگشت، بیماری شدید انسدادی ریه و سایر بیماری                  8گذشته، امید به زندگی کمتر از        

ها دارای مزایا و معایبی است. وسیله کمک         (. این رویکرد درمانی نیز مانند سایر روش        8103شدید انجام نمی شود )میلر و جاگلین،         
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آگهی خوب، مقرون به صرفه از نظر اقتصادی در قیاس با           بطنی مزایایی همچون افزایش کیفیت زندگی، بهبود عالیم بیماری و پیش          
خصوص نارسایی قلب راست جهت انجام       ها به بستری مجدد و عوارض متعاقب آن، و همچنین، جلوگیری از اختالل عملکرد ارگان              

های قلبی، نارسایی   دارای معایبی مانند خونریزی، عفونت، دیسترس تنفسی، آریتمی          یک پیوند مناسب را دارد. اما، این روش درمانی         
بطن راست، همولیز، سکته مغزی، و اختالل در عملکرد دستگاه نیز است که با توجه به نوع بیمار و وضعیت بالینی، میزان شیوع هر                          

؛ شریباتی و   8102؛ مکیور و همکاران،     8101؛ الند و همکاران،     8102تواند متفاوت باشد )راجرز و همکاران،       یک از عوارض فوق می    
وسیله کمک بطنی    های استفاده از  ترین عارضه ترین و شایع  و خونریزی مهم   (. بروز عفونت  8108؛ یان و همکاران،     8102همکاران،  

 (.8102؛ کامبونی و همکاران، 8102هستند که باید مورد توجه قرار گیرند )اسچمیتو و همکاران، 
شوند. پرستاران به عنوان عضو تیم مراقبتی درمانی باید         های ویژه منتقل می   بیماران بعد از تعبیه وسیله کمک بطنی به بخش مراقبت         

های الزم به این    وسیله کمک بطنی و همچنین، ارائه آموزش        اطالعات کافی از تمام عوارض، چگونگی مراقبت از بیماران دارای           
بیماران را داشته باشند که خود مستلزم داشتن اطالعات درست و کافی در مورد این ابزار است. پرستاران باید به بیمار و اعضای                             
خانواده یادآوری کنند که وسیله کمک بطنی به عنوان درمان قاطع و نهایی نیست و بیماران باید از سایر برنامه درمانی نیز تبعیت                           

که بیمار قادر به حرکت باشد الزم است برای          های پرستاری است. به محض این        نمایند. فعالیت زودهنگام، بخش مهمی از مراقبت       
وی فعالیت نسبی با کمک پرستار یا فیزیوتراپیست در نظر گرفته شود. همچنین، بیماران دارای وسیله کمک بطنی هیچ محدودیتی از                     

وسیله کمک بطنی و بازگشت به منزل، و پایدارشدن وضعیت جسمی و روانی، آنها                ها نخواهند داشت. پس از تعبیه     نظر انجام فعالیت  
 دهای روزانه خود را آغاز نمایند. های جسمی، ورزشی، و عملکرتوانند تمام فعالیتمی

های جسمی ترغیب نمایند. بیماران باید از ورزش در هوای سرد و بسیار گرم و همچنین،                   پرستاران باید بیماران را به انجام فعالیت       
روی جهت کاهش وزن و بهبود عملکرد قلبی مفید است. فیزیوتراپی   های جسمی مانند پیادهمحیط با رطوبت زیاد پرهیز نمایند. فعالیت
شود. بیمار باید تشویق به سرفه موثر و تنفس عمیق و خروج              های پرستاری را شامل می    قفسه سینه بخش مهم دیگری از مراقبت       

-(. کنترل کلسترول با محدودیت مصرف مواد غذایی چرب، روغن          8104؛ آلسارا و همکاران،     8102ترشحات شود )کورا و همکاران،      
های اشباع و کنترل قندخون در بقای بیماران تاثیر دارد. باید پیوسته به بیمار یادآوری شود که کنترل فشار خون با محدودیت مصرف                       

(. به علت تعبیه وسیله کمک بطنی در نزدیکی معده، بیمار ممکن            8102نمک و رعایت رژیم دارویی اهمیت دارد )ساعید و همکاران،           
های غذایی خود را افزایش و حجم        رس داشته باشد که باید به بیمار آموزش داده شود تعداد وعده             است احساس پری و سیری زود      

-دریافتی در یک وعده را کاهش دهد تا میزان مناسب از مواد غذایی را دریافت نماید. این رژیم غذایی باید متعادل باشد و همه گروه                         
(. پرستار باید درباره مصرف مایعات به        8103های پروتئین، چربی و کربوهیدرات را به میزان کافی دربرگیرد )آگاروال و همکاران،                 

کند. با توجه به اینکه ممکن      میزان کافی نیز آموزش دهد، زیرا دریافت مایعات کافی به عملکرد صحیح وسیله کمک بطنی کمک می                
است ورود آب به دستگاه در عملکرد آن اختالل ایجاد کند، باید به بیمار آموزش الزم جهت اجتناب از شنا کردن و دوش گرفتن داده                          

شده برای این دستگاه مانع از وارد       های ساخته توانند با استفاده از پوشش    شود. البته حمام کردن خطری برای بیمار ندارد. بیماران می          
 (. 8102شدن آب حین استحمام به آن شوند )ماجید و همکاران، 

های جنسی آنها است. باید به بیمار تاکید شود که هیچ محدودیتی در خصوص   های بیماران اختالل در فعالیتیکی از مهمترین دغدغه
فعالیت جنسی ندارند. ممکن است بیمار کاهش میل جنسی را تجربه کند که در این صورت باید با پزشک مشورت نماید و از داروهای          

شود و  جایی پمپ می  کننده جنسی استفاده کند. باید به بیمار درباره بارداری هشدار داده شود، زیرا جنین در حال رشد باعث جابه          تقویت
های ضدبارداری  خطراتی همچون خونریزی و مرگ را برای بیمار به همراه دارد. بنابراین، بیماران در سنین باروری باید از روش                        

های پرستار، آموزش به    ترین مسئولیت (. یکی از مهم   8102؛ ون میترن و همکاران،       8102مطمئن استفاده کنند )دراپر و همکاران،        
تواند با سایر داروهای مصرفی تداخل       بیمار در خصوص ترک سیگار و الکل است. باید به بیمار یادآوری کرد که مصرف الکل می                    

دهد و با توجه به اینکه عملکرد وسیله کمک بطنی وابسته به             داشته باشد. همچنین، با مصرف الکل، بدن مایع زیادی را از دست می             
(. باید  به بیمار آموزش داده شود        8102تواند باعث اختالل در عملکرد دستگاه شود )استوکس و همکاران،           حجم خون کافی است، می    

و سایر مراکز درمانی، تیم درمان را از وجود وسیله کمک بطنی مطلع سازد و قبل از انجام                       در هر بار مراجعه به پزشک، بیمارستان       
بیوتیک جهت پیشگیری از عفونت سوال کند )آگاروال        پزشکی، از پزشک خود راجع به مصرف آنتی       پروسیجرهای تهاجمی مانند دندان   

 (.8104؛ کتو و همکاران، 8103؛ موندال و همکاران، 8103و همکاران، 
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توانند از ام آر آی استفاده کنند؛ زیرا میدان مغناطیسی این دستگاه باعث آسیب جدی به وسیله                  بیماران دارای وسیله کمک بطنی نمی     
های جایگزین تصویربرداری استفاده کنند. همچنین، در مورد لمس کردن وسایل               شود و بنابراین، باید از روش       کمک بطنی می  

-(. بیماران می8100الکترونیکی مانند تلویزیون و رایانه باید از پزشک تعبیه کننده وسیله کمک بطنی سوال شود )جینات و همکاران، 
توانند با انواع وسایل حمل و نقل مسافرت کنند. اگر مسافرت هوایی دارند، حتما با مهماندار هواپیما در خصوص  عدم امکان خاموش                        

(. به خانواده و دوستان بیمار آموزش        8102؛ کوکرت و همکاران،     8102وسیله کمک بطنی صحبت کنند )ماجید و همکاران،           کردن
مدت از این دستگاه، کاهش انزوای اجتماعی، افزایش تعامالت با اطرافیان           شود که حمایت آنها از بیمار باعث استفاده طوالنی        داده می 

(. پس از تعبیه وسیله کمک بطنی، بیماران باید از نظر بروز               8102شود )کوکرت و همکاران،      و کاهش بستری مجدد بیماران می      
های گزارش شده( کنترل گردند.     درصد از کل عفونت     04های وسیله کمک بطنی از پوست )       عفونت، به ویژه در محل خروج کاتتر       

 عالیم عفونت شامل درد، تورم، و خروج ترشحات از محل کابل یا کاتتر در پوست است که باید نسبت به آن هوشیار بود.
های الزم را بدهند. عفونت     پرستاران باید بیمار را به طور مداوم از نظر بروز عفونت کنترل کنند و به محض آمادگی بیمار، آموزش                     

شود. خطر بروز حوادث ترومبوآمبولی و       های مربوط به وسیله کمک بطنی می       باعث افزایش بستری مجدد بیماران و افزایش هزینه        
ترین و  ها شایع های باکتریایی به ویژه استافیلوکوک      خونریزی و سکته مغزی متعاقب عفونت بیشتر گزارش شده است. عفونت               

ها در این زمینه هستند و ممکن است در وسیله کمک بطنی نیز گسترش یابند و باعث اختالل عملکرد آن شوند.  ترین پاتوژنخطرناک
های مشاهده شده در این بیماران شامل پنومونی، آنفوالنزا و عفونت محل وسیله کمک بطنی است. بر اساس نتایج                     بیشترین عفونت 

در اتاق عمل، و کاردیومیوپاتی از عوامل افزایش میزان عفونت هستند، بنابراین،           FFPای پایین، استفاده از مطالعات، چاقی، کسر تخلیه
های الزم  ها و عالیم عفونت در مراحل اولیه به بیمارانی که وسیله کمک بطنی دارند، آموزش            باید نسبت به پیشگیری از ایجاد عفونت

گذاری در پوست، تورم، التهاب و حساسیت       داده شود و تاکید گردد با مشاهده عالیم عفونت مانند تب، خروج ترشحات از محل جای                
؛ کمبونی  8103؛ میلر و ژاکلین،     8102؛ دیین و همکاران،     8102پوست جهت درمان به پزشک مراجعه نمایند )تراشتنبرگ و همکاران،           

 (.  8102؛ دسیلوا و همکاران، 8102؛ دسیلوا و همکاران، 8102و همکاران، 
-کاردی بطنی و فیبریالسیون بطنی از شایعهای قلبی است. تاکییکی از عوارض قابل توجه پس از تعبیه وسیله کمک بطنی، آریتمی

شود و ممکن است در روزهای اولیه پس از تعبیه وسیله کمک بطنی             ها هستند. بروز آریتمی محدود به زمان خاصی نمی        ترین آریتمی 
های پایدار بطنی در بیماران با وسیله کمک بطنی خطرات پاتوفیزیولوژیکی زیادی به             ها پس از عمل رخ دهد. آریتمی      ها یا ماه  یا هفته 

دهند با  هایی که در عرض یک هفته پس از تعبیه وسیله کمک بطنی رخ می               اند آریتمی همراه دارد و همچنین، مطالعات نشان داده       
دهند. بنابراین، پرستاران بخش مراقبت ویژه باید بیماران، به          باالیی همراه هستند و احتمال پیوند موفق را در آینده کاهش می              مرگ

ویژه افراد در معرض خطر، مانند کسانی که سابقه آریتمی و بیماری ایسکمی قلبی دارند را مورد توجه و پایش مداوم قرار دهند تا با                           
؛ 8108رویکردهای پیشگیرانه مانند استفاده از داروهای ضد آریتمی، از ایجاد این عارضه در بیماران جلوگیری کنند )راسچ و همکاران،        

 (. 8102گستفسون و راجرز، 
درصد بیماران دارای وسیله کمک بطنی، نارسایی بطن راست پس از تعبیه وسیله کمک بطنی در بطن چپ ایجاد  82تا  02در بیش از 

شود که با مرگ باال، خطر خونریزی زیاد، بستری مجدد، اقامت طوالنی در بیمارستان، و نارسایی کلیوی همراه است. البته با                           می
یابد. برخالف پیوند قلب، پرفشاری شریان ریوی و افزایش         درصد کاهش می    03تا    2تشخیص در مراحل ابتدایی، این میزان خطر به         

نارسایی قلب راست نیست. در مقابل، کاهش فشار شریان ریوی             بینی کننده مقاومت عروقی پس از تعبیه وسیله کمک بطنی، پیش         
شود. مطالعات زیادی جهت شناسایی عوامل      دهنده کاهش انقباضات قلب راست است و به عنوان عامل خطر در نظر گرفته می               نشان

خطر و عالیم نارسایی قلب راست انجام شده است که بر اساس نتایج آنها باید نسبت به این عوامل نهایت دقت را داشت تا در صورت 
 بروز نارسایی قلب راست، فورا از وسیله کمک بطنی در هر دو بطن استفاده کرد. 

شناسایی عواملی همچون اختالل عملکرد، مانند نارسایی کلیوی و کبدی ثانویه به احتقان، فشار باال در دهلیز راست، سکته مغزی،                       
گردد، از اهمیت زیادی برخوردار است. باید به بیماران در           و انقباضات بطن راست که توسط اکوکاردیوگرافی شناسایی می          کاهش کار 

های الزم ارائه ها و تنه، خستگی و ضعف، غش، و بی اشتهایی آموزشخصوص عالیم نارسایی قلب راست مانند تنگی نفس، ادم اندام
؛ کوریهارا و   8102؛ المبرگ و تاتبرگ،      8103موقع جهت جلوگیری از عوارض لحاظ شود )میلر و ژاکلین،             شود تا تدابیر درمانی به     

همچون انعقاد  های بعد از وسیله کمک بطنی است که با عوامل مختلفی                ترین عارضه (. خونریزی یکی از مهم     8102همکاران،  
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غیرطبیعی در حین جراحی ناشی از داروهایی مانند وارفارین یا عوامل ضد ترومبوز، احتقان ریوی، تغذیه نامناسب، و پرفشاری خون                       
درصد از بیماران وجود دارد که با افزایش سن،            82است. همچنین، تا یک ماه پس از تعبیه وسیله کمک بطنی خطر خونریزی در                  

شود. بیشترین محل بروز خونریزی، دستگاه گوارش فوقانی است و به طور معمول در ارتباط با اختالالت                   احتمال بروز آن بیشتر می    
اند افراد تحت جراحی وسیله کمک بطنی، بعد از عمل، دچار سندرم              دهد. عالوه بر این، مطالعات نشان داده       شریانی وریدی رخ می   

شوند که بعد از تشخیص باید داروهای ضد انعقاد آنها کنترل و مدیریت گردد؛ که این، خود یک چالش بزرگ برای                        ویلبراند می فون
شود. همچنین، وجود یک وسیله در بدن یکی از عوامل           بیماران دارای وسیله کمک بطنی به دلیل خطر ایجاد ترومبوز محسوب می            

های قلبی و ریوی و سکته مغزی همراه است. بنابراین، ها، آمبولیمهم ایجاد ترومبوز است و با عوارض زیادی همچون ایسکمی ارگان
بیماران در معرض خطر، به ویژه سالمندان باید شناسایی شوند و اقدامات پیشگیرانه لحاظ گردد. به عنوان مثال، بیمارانی که قبال                         

وسیله کمک بطنی، آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی انجام دهند            اند باید قبل از تعبیه    های گوارشی داشته  سابقه خونریزی 
تا احتمال وجود هرگونه خونریزی احتمالی رد شود. احتمال بروز خونریزی به دالیل مختلف، یکی از موانع تعبیه وسیله کمک بطنی                       

پذیر باشد و بتوان آن را اصالح نمود. بنابراین، باید به عالیم خونریزی و ترومبوز توجه نمود و از بروز آن                        است، مگر اینکه برگشت   
 (. 8102؛ لی و همکاران، 8102؛ دسیلوا و همکاران، 8103پیشگیری کرد )میلر و ژاکلین، 

 

 گیری نتیجه
ها را در بایامااران باا           شوند. وسیله کمک بطنی جریان خون کافی به سایر ارگان وسایل کمک بطنی باعث بهبود عملکرد قلب می

شاود؛  سازد و باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران لیست انتظار تا زمان فراهم شدن پیوند مناسب مای نارسایی قلبی پیشرفته فراهم می
شود. استافااده از      همچنین، برای بیمارانی که واجد شرایط دریافت پیوند نیستند، به عنوان ابزار کمکی طوالنی مدت درنظر گرفته می

توان از بسیاری از این عوارض جلوگیری نمود. باا در     وسیله کمک بطنی دارای مزایا و معایبی است که با آموزش کافی و مناسب می
نظر گرفتن اینکه آموزش به بیمار از وظایف اصلی پرستار است و آشنایی پرستاران با رویکردهای نوین درمان و ارایه آموزش صحیاح  

مندی، کاهش عوارض بیماری و بستری مجدد، کنترل و مدیریت بیماری، و افزایش استقالل بیمااران  و مناسب باعث افزایش رضایت
توان نقش موثری در افزایش بقا و بهبود کیفیت زندگی این بیماران داشت. پرستاران بایاد باه      شود، بنابراین، با انجام اقدامات میمی

بیمار آموزش دهند اگر به دالیل متفاوت قادر به استفاده از وسیله کمک بطنی نیست باید درمان بیماری را جهت کاهش عاالیام و       
عوارض بیماری ادامه دهند. اگرچه، در ایران، استفاده از وسایل کمک بطنی  بسیار نادر است اما با افزایش تعداد بیماران دچار نارسایی  

های ماراقابات      یابد و الزم است پرستاران بخشقلب و در لیست انتظار پیوند، به زودی استفاده از این فناوری در ایران  گسترش می
 ویژه، با این فناوری، عوارض آن و نحوه آموزش آن به بیماران آشنایی داشته باشند. 
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to review the nursing care and education of patients with Ventricular 
Assist Device (VAD).  
Background. Heart failure is one of the most important noncommunicable diseases. There are many phar-
macological and non-pharmacological approaches for treatment of heart failure. These treatments have con-
tributed to the survival of people with this disease. Nursing care of patients with VADs can prolongs pa-
tient’s quality of life and survival.   
Method. This review study was conducted in 2018 using the keywords heart failure, intraventricular assist 
devise, cardiovascular disease, survival rate, complications of heart failure and nursing care, by searching 
in the search engines/ databases Google Scholar, OVID, Up-to-date, Springer, PubMed, SID, MagIran, 
Web of Sciences, Cochrane Library, CINHAL, and Scopus without time limit. A total of 63 articles were 
found related to the subject under study, out of which, 10 duplicate articles were omitted from the list and 4 
articles were excluded because they were not available; this way, 49 papers were included in the study.  
Findings. The role of the nurse in teaching patients with VADs is very important. Patient education can be 
a help for improving quality of life and increasing patient’s survival. 
Conclusion. Familiarity with the new approaches to manage heart failure is very important for nurses. 
VADs have complications such as infection, bleeding, and arrhythmias; recognition, prevention and man-
agement of these complications can improve patient’s quality of life and survival. 
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