
 

 

1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره  27   

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

  1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

پس عروق کرونر بدانند: یک آنچه پرستاران باید درباره نوتوانی جسمی بیماران بعد از جراحی بای
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 خالصه

 ها در حیطه فعالیت جسمی در مرحله دوم نوتوانی انجام شد.  این مطالعه مروری با هدف بررسی اهمیت نوتوانی قلبی و ارائه آموزشهدف. 

نوتوانی قلبی بعد از عمل جراحی قلب باز به عنوان یک برنامه جامع درازمدت شامل ارزیابی پزشکی، تجویز برنامه ورزشی، اصالح عوامل                         زمينه.  

خصوص در مرحله دوم    خطرزای قلبی، آموزش و مشاوره تعریف شده است. با توجه به اینکه فعالیت جسمی جزء جدایی ناپذیر نوتوانی قلبی، به                      

سزایی در کاهش عوارض و همچنین بهبود کیفیت        های الزم به بیماران، اثر به     نوتوانی است، آشنایی پرستاران با حیطه نوتوانی قلبی و ارائه آموزش          

   زندگی خواهد داشت.  

پس عروق کرونر، تبعیت از رژیم      های جراحی بای  ای و اینترنتی با کلیدواژه    جوی کتابخانه وبا جست   7931و    7932در سال     این مطالعه روش کار.   

ای و موتورهای   های داده های ورزشی در منزل، نوتوانی قلبی و معادل انگلیسی آنها در پایگاه            عروقی، فعالیت جسمی، حرکت   درمانی، بیماری قلبی  

، و  CINAHL  ،Chchrane Library ،Web of Science ،PubMed  ،MagIran ،OVID ،SID ،Google Scholar ،Up-to-Dateجو شامل    وجست

SCOPUS            ،مقاله بدون محدودیت زمانی در ارتباط با مطالعه حاضر یافت شد که از این                17بدون محدودیت زمانی  جست و جو شدند. در مجموع

 92مقاله نیز به دلیل عدم دسترسی متن کامل حذف شد و در نهایت،                 71مقاله تکراری حذف شد. تعداد        EndNote   ،4تعداد، با کمک نرم افزار    

 مقاله وارد مطالعه شدند.

سزایی برخوردار است. با آموزش اصول نوتوانی به بیماران در             نقش پرستار در آموزش به بیماران قلبی جهت نوتوانی، از اهمیت به               ها.  یافته

 توان نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران و افزایش بقای آنها  ایفا نمود.   پیشگیری و مدیریت عوارض، می

شود پرستاران آموزش نوتوانی را به عنوان        ای برخوردار است. پیشنهاد می     آشنایی پرستاران با اصول نوتوانی قلبی از اهمیت ویژه          گيری.  نتيجه

ها در این حیطه، آشنایی الزم را داشته         یکی از رویکردهای حمایتی درمانی و پیشگیری مورد توجه قرار دهند و همواره با آخرین دستورالعمل                  

 باشند.  
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 مقدمه
عروقی های ایسکمیک قلبی  به عنوان درمان استاندارد بیماری     ( CABG)پس عروق کرونر     سال است که جراحی بای       05بیش از   

(. هدف این رویکرد، بهبود کیفیت زندگی بیمار از          2512پور دهکردی و همکاران،     ؛ حسن 2510معرفی شده است )احمد و همکاران،       
-(. بیماران در ماه2512؛ اردن و همکاران، 2514همکاران،  رسانی عروق کرونر است )سندو وطریق کاهش عالیم آنژین و حفظ خون

های ایجادشده، از رژیم    های قبل از عمل و محدودیت     های اول بعد از عمل، به دالیلی همچون افسردگی، عدم بازگشت به فعالیت              
به پس عروق کرونر سالمت خود را به طور کامل کنند پس از انجام جراحی بایتصور میبرخی کنند و درمانی توصیه شده پیروی نمی

تواند با عوارض خطرناکی مانند نارسایی تنفسی، نارسایی کلیه،         آورند؛ بنابراین، عدم آموزش یا آموزش ناصحیح بیماران، می        دست می 
احمد و  )مجدد همراه باشد       ریزی، انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی و بستری         میکروآمبولی، پریکاردیت، پنومونی، دلیریوم، خون     

مندی، کاهش عوارض بیماری و      آموزش صحیح باعث افزایش رضایت       .(2512پور دهکردی و همکاران،      ؛ حسن 2510همکاران،  
؛ فیروزآبادی و   2515شود )رستمی و همکاران،     می  و کیفیت زندگی    بستری مجدد، کنترل و مدیریت بیماری، افزایش استقالل بیماران        

(. آموزش به بیمار، فرآیندی پویا از زمان بستری تا بعد از ترخیص است )چی و دمیرس،                   2512؛ فورس و همکاران،     2514همکاران،  
 (. 2512؛ سوارسدوترتیر و همکاران، 2511شود )براوان و همکاران، پرستاری محسوب می ناپذیر مراقبتو بخش جدایی (2510

اطالعات درباره چگونگی ایجاد      کسبآنها نیازهای آموزشی متفاوتی، همچون        پس عروق کرونر و خانواده    بیماران تحت جراحی بای   
های زخم، فعالیت و حرکت، رژیم غذایی، مصرف داروها و پیگیری پس از             بیماری، عوامل خطر، جراحی و عوارض پس از آن، مراقبت         

ترین نیازهای آموزشی   (. از مهم  2512؛ اردن و همکاران    2512؛ سوارسدوترتیر و همکاران،      2514عمل دارند )سندو و همکاران،        
مطالعات، استراحت در تخت به     پس عروق کرونر در مرحله نوتوانی است. بر اساس          بیماران، توجه به فعالیت جسمی بعد از جراحی بای   

رسانی به  شود. عدم تحرک باعث اختالل در اکسیژن       های مختلف می  مدت طوالنی بعد از جراحی قلب باعث اختالل عملکرد اندام           
یابد. عدم  های عمقی و ترومبوآمبولی ریوی افزایش می      شود و بدین ترتیب، خطر ایجاد ترومبوز ورید       و قلب می    خصوص ریه ها به بافت

رسانی بافتی، و قدرت عضالنی     شود. تحرک زودهنگام باعث افزایش تهویه، اکسیژن    تحرک باعث کاهش توده و مقاومت عضالنی می
گردد. تمرینات تنفسی در تخت، به تنهایی باعث کاهش عوارض بعد از عمل قلب باز                در بیماران، حتی بیماران با شرایط بحرانی می       

 (. 2512؛ سنتوس و همکاران، 2510چک و دایلویچ، ؛ سوب2513های خارج از تخت الزم است )پورتر، شوند و انجام فعالیتنمی
ها بود. بعدها این فرضیه     ها و ماه  های قلبی مبتنی بر دارو و همچنین، استراحت کامل، طی هفته          در ابتدای قرن بیستم، درمان بیماری     

تواند به بیمار کمک کند، در مقابل این نظریه که ورزش باعث افزایش پمپاژ              های جسمی تحت نظارت می    که تمرینات بدنی و فعالیت    
شود، مطرح شد. امروز نوتوانی مبتنی بر ورزش، به عنوان درمان کمکی، در پیشگیری ثانویه در                  در بیمار قلبی می     قلبی و بروز مرگ   
شود محسوب می  (PCI)و بعد از مداخله کرونری از طریق پوست          پس عروق کرونر    جراحی بای ویژه بیماران تحت    بیماران قلبی، به  

(. امروزه با توجه به اینکه مدت بستری بیماران بعد از جراحی قلب باز کوتاه شده است و بخش قابل                        2512پریسیال و همکاران،    )
های قابل  های جسمی و ورزش   ها در زمینه نوتوانی، به خصوص فعالیت      شود، ارائه آموزش  توجهی از نوتوانی بیمار در منزل سپری می       

-ریزی مناسب و انعطاف   ها، برنامه نام و تاخیر در شروع آموزش     انجام در منزل اهمیت ویژه دارد. مزایای این کار، عدم مشکل در ثبت            
انتقال به مرکز نوتوانی، حفظ حریم خصوصی بیمار، و بازخورد استقالل به بیمار و افزایش خودمراقبتی است                 وپذیری، عدم مشکل نقل   

توان به عدم   هستند که از جمله می      ها مواجه ارائه این آموزش    البته پرستاران با موانع مختلفی در زمینه      (. 2512)توماس و همکاران،    
پس عروق کرونر و عدم     های مبتنی بر منزل بعد از جراحی بای        درک و دانش مناسب درباره اهمیت انجام فعالیت جسمی و ورزش            

عدم تبحر کافی در این زمینه، عدم اعتماد به         های نادرست و    ها و  کمبود زمان کافی اشاره کرد. ارائه آموزش         اعتقاد به کارآیی آموزش   
های (. هدف این مطالعه، مروری بر مراقبت      2552نفس، و عدم استفاده از منابع قابل استناد، از دیگر موانع هستند )بوچولز و پورات،                  

 پس عروق کرونر در حیطه فعالیت جسمی، در مرحله دوم نوتوانی بود.پرستاری و آموزش به بیماران بعد از جراحی بای
 

 هامواد و روش
ای جهت آموزش به بیماران تحت جراحی قلب باز، مصوب دانشگاه علوم پزشکی             ی مروری حاضر بخشی از مرحله اول مطالعه       مطالعه

ای و  جوی کتابخانه وبا جست   1321و    1322در سال     این مطالعه است.   IR.TUMS.FNM.REC.1397.162تهران و با کد اخالق      
های ورزشی  عروقی، فعالیت جسمی، حرکت  پس عروق کرونر، تبعیت از رژیم درمانی، بیماری قلبیهای جراحی بایاینترنتی با کلیدواژه
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، CINAHL  ،Chchrane Libraryجو شامل   وای و موتورهای جست   های داده در منزل، نوتوانی قلبی و معادل انگلیسی آنها در پایگاه         

Web of Science  ،PubMed  ،MagIran  ،OVID  ،SID  ،Google Scholar  ،Up-to-Date   و ،SCOPUS     بدون محدودیت زمانی
های معتبر علمی، انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی،          های ورود مقاالت به مطالعه شامل انتشار مقاالت در پایگاه         معیارانجام شد.   

و تمام متن بودن مقاالت، و معیارهای خروج شامل عدم دسترسی به متن کامل مقاله، نامه به سردبیر و همچنین، چاپ مقاله در                            
مقاله بدون محدودیت زمانی در ارتباط با مطالعه حاضر یافت شد که از این تعداد، با کمک                    01در مجموع،   مجالت غیر معتبر بودند.     

مقاله   32مقاله نیز به دلیل عدم دسترسی متن کامل حذف شد و در نهایت،       15مقاله تکراری حذف شد. تعداد  EndNote  ،4نرم افزار
هایی که به بیماران پس از      نفر از فیزیوتراپیست  15محتوا در اختیار روایی محتوا، این بعد از استخراج مطالب، جهت  وارد مطالعه شدند.

نفر از اعضای هیات علمی دانشکده        15نفر از جراحان قلب و   0دادند و دو نفر از متخصصین طب ورزشی، جراحی قلب باز آموزش می
 پرستاری و مامایی تهران قرار گرفت و از صحت مطالب اطمینان حاصل شد.

 

 ها یافته
پرستاران نسبت به سایر اعضای تیم درمان ارتباط بیشتری با بیمار و مراقب خانوادگی وی دارند و عالوه بر نقش مدیریت و مراقبت از 

ها نیز دارند. آموزش حین      های حاد و مزمن، نقش مهمی در ارتقای سالمت، آموزش و پیشگیری از بیماری                 بیماران دچار بیماری  
های آموزشی بیمار همچون تبعیت از      بستری و  انتخاب یک رویکرد آموزشی مناسب برعهده پرستار است. بنابراین، پرستار باید نیاز                

ترین نیازهای آموزشی،   بندی نماید و در رفع آنها بکوشد. یکی از مهم           رژیم دارویی، غذایی و فعالیت جسمی را شناسایی و اولویت           
نوتوانی قلبی )پیشگیری ثانویه(    های قابل انجام در منزل است.        های جسمی و ورزش   آشنایی با اهمیت مرحله نوتوانی، انجام فعالیت       

های تجویز شده، تعدیل عوامل خطر قلبی، آموزش و مشاوره           شامل خدمات گسترده و طوالنی مدت از جمله ارزیابی پزشکی، ورزش           
است. این برنامه با هدف کاهش اثرات جسمی و روانی بیماری قلبی، خطر مرگ ناگهانی، سکته قلبی مجدد، کنترل عالیم قلبی،                          

شود و برای اکثر بیماران، بعد از جراحی        طراحی می توقف فرایند آترواسکلروز و همچنین، بهبود وضعیت روانی اجتماعی و شغلی بیمار             
آمده است. این برنامه معموال       1قلب توصیه شده است. البته موارد منعی در زمینه اجرای این برنامه وجود دارند که در جدول شماره                     

 (.2512شود )پریسیال و همکاران، ها یا پزشکان طب ورزشی صورت اجرا میتوسط پرستاران متخصص و فیزیوتراپیست
 

 ها و موارد منع شروع برنامه نوتوانی در بیماران بعد از جراحی قلب: اندیکاسیون1جدول شماره 

شود. البته مرحله پیش از جراحی معموال چهار هفته قبل از جراحی برای بیمارانی در نظر                 چهار مرحله برای نوتوانی در نظر گرفته می       
شود که احتمال بروز عوارض ریوی در آنها وجود دارد. مرحله اول بالفاصله بعد از پذیرش در بیمارستان و شامل انجام                          گرفته می 

گردد. های روزانه نیز می   شود و شامل انجام فعالیت    تر می فیزیوتراپی تنفسی و تحرک در بخش است. این برنامه به تدریج پیشرفته             

 موارد منع اندیکاسيون

پس از درمان آنفارکتوس میوکارد و پایدار شدن وضعیت  -

 همودینامیک 

 آنژین پایدار -

 پس عروق کرونربعد از جراحی بای -

 بعد از آنژیوگرافی و آنژیو پالستی -

در بیماران مبتال به کاردیومیوپاتی بعد از پایدار شدن  -

 وضعیت همودینامیک

  بعد از جراحی دریچه قلب و پیوند قلب -

 آنژین ناپایدار

متر میلی711پرفشاری خون به صورت ناپایدار )فشارخون سیستولیک بیشتر از 

 متر جیوهمیلی 771جیوه و دیاستولیک بیشتر از 

متر جیوه همراه با میلی71افت فشار خون وضعیتی )کاهش فشار خون بیش از 

 عالیم(

 گرفتگی مشخص آئورت

 های غیر قابل کنترل دهلیزی و بطنیآریتمی

 ضربه در دقیقه 771کاردی سینوسی بیش از تاکی

 میکر بلوک کامل گره دهلیزی بطنی، بدون تعبیه پیس

 نشدهمیوکاردیت یا پریکاردیت فعال و درمان

 سابقه آمبولی اخیر 

نشده )هایپوکالمی، هایپرکالمی، تیروئیدیت حاد، های متابولیکی درمانوضعیت

 هایپوولمی( 
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مرحله دوم، پس از ترخیص است که از بیمارستان شروع و خارج از بیمارستان، در منزل یا مراکز نوتوانی قلبی تحت نظارت و همراه با       
کند. مرحله چهارم یا   هفته است و بر شیوه زندگی فعاالنه تاکید می 12تا  2شود. مرحله سوم، هفته انجام می 2تا  2ریزی و طی برنامه
 ایهفتهطور معمول،   به و عمر تمام برای چرخشی و ایدوره به طور  را تمرینات بیمار که در آن،   است مرحله آخرین پیشگیری، مرحله

های مبنی بر مزایای فیزیوتراپی و نوتوانی، هنوز         رغم گزارش علی (.2510چک و دایلویچ،    ؛ سوب 2513 دهد )پورتر، می انجام بار سه
 (. 2512های درمانی وجود ندارد )داکوستا تورس و همکاران، استانداردهای کافی درباره نوع، شدت، و مدت زمان این دسته برنامه

فعالیت جسمی در منزل بخش جدایی ناپذیر نوتوانی قلبی است. طبق تعریف، هر نوع حرکات بدن که منجر به استفاده از انرژی شود،                   
(. پرستار الزم است تاریخچه فعالیت جسمی بیمار را بررسی کند، به              2510چک و دایلویچ،    شود )سوب فعالیت جسمی محسوب می   

عواملی همچون سن، جنس، شغل، زندگی روزمره، آمادگی برای تغییر رفتار، اعتماد به نفس بیمار، موانع احتمالی افزایش فعالیت بدنی          
(. بنابراین، زمانی که شرایط بالینی بیمار اجازه دهد، فعالیت جسمی         2515ها را ارائه دهد )کورا و همکاران، توجه نماید و سپس آموزش

تواند خروج از تخت، راه رفتن، نشستن روی صندلی بدون طی مسافت، حمام رفتن و توالت رفتن باشد.                    گردد. این معیار می   آغاز می 
مطالعاتی که در خصوص استفاده از تجهیزات پیشرفته مانند استفاده از دوچرخه ثابت در مقایسه با فعالیت جسمی بدون تجهیزات                        

 (. 2513؛ سنتوس و همکاران، 2513های سنتی به همان اندازه تاثیرگذار هستند )پورتر، دهند که روشانجام شده است، نشان می
تواند شامل تمرینات تنفسی، سرفه موثر، استفاده از اسپیرومتری تشویقی، ورزش هوازی شامل             ها در حیطه فعالیت جسمی می     آموزش

ها در بیمارستان و مراکز نوتوانی، توسط متخصصین طب          سواری )ثابت و متحرک( و شنا باشد؛ که این آموزش          پیاده روی و دوچرخه   
یابد. قبل از انجام فعالیت جسمی باید به        ها در منزل ادامه می    شود و انجام این آموزش    ورزشی، فیزیوتراپ، و پرستار به بیمار ارائه می       

(. تبعیت از فعالیت جسمی توسط بیماران در مرحله دوم نوتوانی در منزل، به                2آموزش داده شود )جدول شماره        FITTبیمار اصول   
اندازه مراکز نوتوانی و بیمارستانی موثر است. فراهم آوردن هر دو روش )منزل و مراکز نوتوانی(، باعث تبعیت هرچه بیشتر بیمار از                          

 (. 2513شود )سوآرس و همکاران، رژیم درمانی در حیطه فعالیت جسمی می
 

 های هوازیدر ورزش FITT: اصول 2جدول شماره 

روی، تمرینات تنفسی، سرفه موثر، اسپیرومتری تشویقی، و تمرینات ورزشی هستند. های جسمی مرحله دوم نوتوانی شامل پیادهفعالیت
روی بعد از جراحی قلب باز به عنوان یک آموزش مهم و به عنوان               های جسمی است. پیاده   ترین و موثرترین فعالیت   روی از مهم  پیاده

روی بهترین نوع ، پیاده(ACSM)های دانشگاه پزشکی ورزشی آمریکا شود. طبق توصیهیک روش ایمن، در نوتوانی در نظر گرفته می
روی باید در اکثر روزهای هفته )معموال       های دانشگاه پزشکی ورزشی آمریکا، برنامه پیاده      ورزش برای این بیماران است. طبق توصیه      

روی برای بیماران پس    های پیاده ای انجام شود. شدت برنامه    دقیقه  15تا    1های  بار در هفته( و مطابق با تحمل بیمار، در دوره           4تا    3
 35پس عروق کرونر بزرگترین چالش است، اما اتفاق نظر وجود دارد که در صورتی افزایش تعداد ضربان قلب بیش از                      از جراحی بای  

ضربه در دقیقه نسبت به حالت استراحت، فعالیت متوقف شود. همچنین، از نظر مدت زمان، دانشگاه پزشکی ورزشی آمریکا توصیه                       
دقیقه در نظر گرفته شده       40تا    35دقیقه )مدت زمان هدف در طی مرحله دوم نوتوانی، به طور متوسط                 25تا    25کند تمرین،   می

باشد؛ که در نهایت با توجه به شرایط بالینی         دقیقه سرد کردن      15تا    0روی و   دقیقه پیاده   25دقیقه گرم کردن،      15تا    0است( شامل   
روی برای  (. به طور کلی، مدت زمان پیاده       2510چک و دایلویچ،    ؛ سوب 2515بیمار قابل افزایش یا کاهش است )کورا و همکاران،           
 (.  2512؛ پیپولی و ویلین، 2513است )پورتر،  3بیماران در مرحله نوتوانی قلبی مطابق با جدول شماره 

 توضيح معيار

Frequency  ( 1تا  9تکرار/ چند بار در هفته تکرار شود )بار در هفته 

Intensity 
شدت ورزش/ شدت ورزش چگونه باشد )از تست حرف زدن استفاده کنید: مکالمه کامل باشد، منقطع نباشد و طی فعالیت 

 دچار تنگی نفس نشوید؛ در این صورت شدت فعالیت جسمی طبیعی است(

Type سواری و ...(روی، شنا، دوچرخهنوع ورزش/ نوع ورزش چگونه باشد )پیاده 

Time  تواند متغیر باشد(دقیقه می 01تا  71مدت زمان/ مدت زمان ورزش چند دقیقه باشد )از 



 

 

1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره  20   

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

  1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

ترین عارضه پس از عمل     تمرینات تنفسی در بهبودی بیماران پس از جراحی قلب باز بسیار تاثیرگذار است. آتلکتازی  به عنوان شایع                  
توان از بروز آن پیشگیری کرد )سنتوس و          شود که با انجام فیزیوتراپی و تحرک زودهنگام بعد از جراحی می              جراحی محسوب می  

شود. این گونه نفس کشیدن باعث انتقال هوا به           (. تنفس عمیق و آهسته از طریق دهان یا بینی ترجیح داده می               2512همکاران،  
شود در  شود. توصیه می  تر ریه و در نتیجه افزایش تبادالت گازی،  افزایش ظرفیت عملی ریه و کاهش آتلکتازی می های عمیققسمت

شود. بازدم معموال   ثانیه قبل از بازدم نگه داشته شود که این امر باعث کاهش کالپس ریوی و آتلکتازی می                  0تا    2انتهای دم، تنفس، 
تری انجام شود. با این کار، تعداد  تنفس در           گیرد. بازدم باید به صورت آرام و در مدت زمان طوالنی           به صورت غیرفعال صورت می    

شود که تمرینات تنفسی را از دو نوبت در          یابد. بعد از جراحی قلب، به بیمار آموزش داده می          دقیقه کاهش و حجم جاری افزایش می      
گونه شواهدی مبنی بر مدت زمان و تعداد دقیق          روز  شروع کند، و به تدریج تا ساعتی یک بار در زمان بیداری افزایش دهد. هیچ                   

ای بین هر   ثانیه  25تا    35تایی تنفس عمیق، با مکث        15دوره    3شود، هر قسمت، شامل     تمرینات تنفسی وجود ندارد، ولی توصیه می      
 (.  2510دوره، طی یک ساعت، هنگام استراحت و راه رفتن انجام شود )وستردال ، 

 

 : پیاده روی در مرحله نوتوانی3جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 

کند. برای  گردد و از کالپس ریه جلوگیری می      در انتهای بازدم باعث افزایش فشار داخل قفسه سینه و خروج ترشحات می           انجام سرفه
دهد )اگر بیمار دارای    این کار، بیمار در وضعیت نشسته در تخت یا خارج از تخت، دست را در باالی قسمت جراحی شده قرار می                         

یابد و در انتهای بازدم، سرفه      سیستم درناژ است، باالی سیستم درناژ قرار گیرد(، با یک دم عمیق فشار داخل قفسه سینه افزایش می                  
بار در ساعت انجام دهد       15تا    1شود بعد از ترخیص، در اوقات بیداری، سرفه موثر را            گیرد. به بیمار آموزش داده می     موثر انجام می  

های رسانی بافت (. استفاده از اسپیرومتری تشویقی باعث بهبود پارامترهای گاز خون شریانی، تبادالت گازی، اکسیژن                2513)پورتر،  
(. استانداردی درباره چگونگی انجام اسپیرومتری وجود ندارد. برخی توصیه 2512نیک و همکاران، شود )یزدانبدن و عملکرد ریوی می

؛ رنالت،  2511کنند که اسپیرومتری نباید به صورت معمول به عنوان تنها روش فیزیوتراپی تنفسی انجام شود )التورانی و همکاران، می
( تا  2511دقیقه )رسترپو و همکاران،    15(. دفعات استفاده از اسپیرومتری در مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده است و از هر 2552

(، متفاوت ذکر 2515بار در ساعت )کوندرا و همکاران،  35تا  15و بار در ساعت،  4تا  3(، 2515کارنی و همکاران، بار در روز )کول 12
ثانیه نگه داشته شود      0تا    2شود تنفس در انتهای دم برای       لیتر است. توصیه می   میلی  2555تا    255شده است. در نهایت، حجم هدف    

شود به محض پایدار شدن شرایط بیمار، کار با اسپیرومتر با            تا از کالپس ریه جلوگیری و تبادالت گازی بهتر انجام شود. توصیه می             
 (. 2511ها ترکیب گردد )التورانی، سایر تمرینات تنفسی و فیزیوتراپی اندام

شده، ساختارمند و تکراری جهت حفظ یا ریزیای از فعالیت جسمی است که در آن، حرکات جسمی برنامهتمرینات ورزشی زیرمجموعه
شود، بنابراین، باید طی مدت زمان مشخص و تحت یک هدف معین انجام شود                بهبود یک یا چند ویژگی آمادگی جسمی اجرا می         

های پیشنهادی طی چهار هفته بعد از ترخیص و در مرحله دوم نوتوانی قلبی به تفکیک هفته اول تا                   (. ورزش 2515)کورا و همکاران،    
 بار طی یک دوره انجام شود.  15تا  0چهارم تنظیم شده است. هر حرکت ورزشی باید 

 

 بحث

پس عروق کرونر به عنوان درمان      شوند و جراحی بای   مزمن در افراد میانسال محسوب می       ترین بیماری عروقی شایع های قلبی بیماری
در طول  (.2512پور دهکردی و همکاران ؛ حسن2510استاندارد بیماری ایسکمیک شریان کرونر شناخته شده است )احمد و همکاران، 

دهد مورد توجه قرار گرفته است. ارائه       عروقی را کاهش می   های قلبیسال گذشته، این ایده که ورزش میزان مرگ ناشی از بیماری 05

 دفعات در روز طول )متر( مدت زمان )دقيقه( هفته

 7تا  7 711 1 اول

 7 411تا  901 71 دوم

 7 021تا  411 71 سوم

 7تا  7 7771تا  021 71 چهارم
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توان به کاهش تعداد ضربان    عروقی دارد که از آن جمله میآموزش فعالیت جسمی و ورزش، اثرات فیزیولوژیک زیادی بر سیستم قلبی
قلب ناشی از افزایش بهبود عملکرد اندوتلیال عروق و تون سمپاتیک، تقویت جریان خون در طول ورزش، تغییرات متابولیکی در                         

رسانی بافتی و   (. بهبود اکسیژن  2510میوکارد و افزایش بهبودی در مناطق ایسکمی و آسیب دیده اشاره کرد )گیلن و همکاران،                     
تحرکی مانند ترومبوز وریدهای عمقی، ترومبوآمبولی ریوی و تحلیل بافت عضالنی از دیگر مزایای فعالیت              کاهش خطرات ناشی از بی

(. نقش پرستاران در    2512؛ سنتوس و همکاران،      2510چک و دایلویچ،    ؛ سوب 2513جسمی بعد از جراحی قلب باز هستند )پورتر،           
به بیمار در     ترین نقش پرستاران، ارائه آموزش     (. مهم 2510ای دارد )احمد و همکاران،       مراقبت بعد از جراحی قلب باز اهمیت ویژه        

(.  2552شده است )بوچولز و پورات،      های ارائه خصوص پیروی از رژیم درمانی )غذایی، حرکتی و دارویی( مطابق با آخرین دستورالعمل            
شده مطابق با شرایط بالینی     های توصیه های جسمی و همچنین، ورزش    بنابراین، الزم است پرستار از فواید تحرک زودهنگام، فعالیت         

 های درست به بیمار تالش کنند. ها یا آموزش نادرست آشنایی داشته باشند و در ارائه آموزشبیمار، عوارض ناشی از عدم ارائه آموزش
 

 گیری نتیجه
ترین اجزای نوتوانی قلبی است که نقش مهمی در کاهش عوارض بیماری، کاهش بستری مجدد، افزایش                    فعالیت جسمی از مهم   

ها توسط پرستاران مستلزم آشنایی با رویکرد نوتوانی مطابق با آخرین            استقالل و بهبود کیفیت زندگی بیماران دارد. ارائه این آموزش          
گردد پرستاران آموزش   های منتشرشده و تبحر پرستار، به عنوان عامل کلیدی ارائه آموزش است. بنابراین، پیشنهاد می                 دستورالعمل

ها در این   نوتوانی را به عنوان یکی از رویکردهای حمایتی درمانی و پیشگیری مورد توجه قرار دهند و همواره با آخرین دستورالعمل                     
در زمینه آموزش به بیمار و آشنایی با مراحل            شود مدیران پرستاری با برگزاری کالس      حیطه آشنایی الزم داشته باشند. توصیه می       

 های مراقبت ویژه جراحی قلب کمک کنند.نوتوانی، به خصوص مرحله فعالیت جسمی، به افزایش دانش پرستاران شاغل در بخش
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What nurses know about physical activity in patients after coronary ar-
tery bypass graft surgery: A review article 
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to review the importance of cardiac rehabilitation and physical activity 
training in the second phase of rehabilitation. 
Background. Cardiac rehabilitation is defined as a comprehensive long-term program consisting of medi-
cal assessment, exercise program administration, correction of cardiovascular risk factors, training and 
counseling. Familiarizing nurses with the area of cardiac rehabilitation and providing necessary education 
to patients will have a significant effect on reducing complications and improving quality of life. 
Method. This review study was carried out by library and internet searches in the years 2018-2019 using 
the keywords “coronary artery bypass graft surgery”, “adherence to treatment”, “cardiovascular disease”, 
“physical activity”, “exercises at home”, “cardiac rehabilitation” and their Persian equivalents. The search 
was carried out in databases, search engines PubMed, SID, MagIran, Web of Sciences, Cochrane Library, 
CINHAL, OVID, Google Scholar, Up-to-date, and Scopus without time limit. A total of 51 articles were 
found in relation to the subject under study, of which, 4 articles were excluded because of duplication and 
10 articles were excluded because their full texts were not available. Finally, 37 articles were included in 
the study. 
Findings. The role of the nurse in training cardiac patients for rehabilitation is of great importance. By edu-
cating patients about the principles of rehabilitation for prevention and management of complications, an 
important role can be played in improving the quality of life of patients and increasing their survival.  
Conclusion. Nurses' acquaintance with the principles of cardiac rehabilitation is of particular importance. It 
is suggested that nurses consider rehabilitation education as one of the supportive therapeutic and preven-
tive approaches and should always be familiar with the latest guidelines in this area. 
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