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Powitanie

W tym rozdziale przedstawiono:
• List powitalny

• Listę najważniejszych numerów telefonu

• Informacje o parkingu

• Stronę na zapisanie pytań i uwag
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Witamy w The Heart & Vascular Institute. 

Miło nam, że wybrał(a) Pan/Pani nasz ośrodek, w którym odbędzie Pan/Pani operację 
serca i zobowiązujemy się do zrobienia wszystkiego co możliwe, zapewnić Panu/
Pani pobyt najwyższej jakości.

Chcemy, aby Pan/Pani był(a) naszym partnerem w zadbaniu o zdrowie serca. 
Edukowanie jest niezwykle istotnym aspektem zrozumienia Pana/Pani 
indywidualnych problemów ze zdrowiem serca oraz ich leczeniem. Jeżeli ma 
Pan/Pani pytania na temat tego, co się zdarzy podczas i po operacji serca, jest to 
całkowicie naturalne. Aby pomóc Panu/Pani zrozumieć ten proces, stworzyliśmy 
niniejszą książeczkę, w której odpowiadamy na wiele często zadawanych pytań. 

Każdy inaczej reaguje na operację, a powrót do zdrowia z poszczególnych zabiegów 
również się nieco różni. Mimo tych różnic możemy uogólnić pewne kwestie. 

Zachęcamy Pana/Panią oraz rodzinę do przeczytania tej książeczki i zapisania 
ewentualnych pytań. Powinien Pan/powinna Pan również przynosić ze sobą tę 
książeczkę na wszystkie wizyty lekarskie i w szpitalu, ponieważ Pana/Pani lekarze 
lub inni członkowie zespołu mogą dodawać do niej informacje. Zamieszczając 
wszystko w jednym miejscu, będzie to pomocne w zapewnieniu jak najmniej 
stresującego doświadczenia zarówno dla Pana/Pani, jak i Pana/Pani rodziny.

Zobowiązujemy się do zapewnienia Panu/Pani wyjątkowej opieki i skutecznej 
komunikacji z Panem/Panią i rodziną w trakcie pobytu na operację serca.

  Z poważaniem,

  Robert C. Hagberg, MD

  Ordynator Kardiochirurgii



HARTFORD HEALTHCARE MEDICAL GROUP 
CARDIAC SURGERY [KARDIOCHIRURGIA]
85 Seymour Street, Suite 919
Hartford, CT 06106
.................................................... (860) 696-5520
.............................................Faks (860) 278-3357
Dr Ayyaz Ali
Dr Mohiuddin Cheema
Dr Daniel Fusco
Dr Robert Hagberg
Dr Jonathan Hammond
Dr Sabet Hashim
Dr Chester Humphrey
Dr Sheelagh Pousatis
Dr David Underhill
Dr David Yaffee 

HARTFORD HOSPITAL
80 Seymour Street
Hartford, CT 06102
Telefonista Hartford 
Hospital...........................(860) 972-5000

INFORMACJE OGÓLNE
Pomoc finansowa ...................... (860) 696-3100                                       
Rzecznicy pacjenta.................... (860) 972-1400
 lub (888) 515-5544 
Przyjęcia/konta pacjentów ....... (860) 696-6010 
Opieka duchowa ........................ (860) 972-2251

JEDNOSTKI SZPITALNE - Budynek Bliss
Cardiothoracic Intensive Care [Oddział 
Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej]
B3N .......................................... (860) 972-8700

Numer MRN (Medical Record Number; księgi 
głównej) to wymagane hasło dla Pana/Pani 
rodziny, aby otrzymać najnowsze informacje od 
personelu OIOK

Step-Down/Telemetry [Oddział terapii 
półintensywnej/telemetrii]
B9E/SD .................................... (860) 972-5299
B5E .......................................... (860) 972-1830 

INNE USŁUGI
Centrum oceny/Planowanie terminów 
operacji ....................................... (860) 972-3208
Medycyna integracyjna ............ (860) 972-4444
  (masaż, reiki, sterowanie wyobraźnią itp.)
Usługi pracy socjalnej ............... (860) 972-2966
Rzucenie palenia ....................... (860) 972-3668
Bezpieczeństwo publiczne ....... (860) 545-2147
Zespół anestezjologiczny Integrated 
Anesthesia Associates .............. (860) 282-4124
Koordynator prowadzący 
   /Planowanie wypisu ............... (860) 972-3192
B3N/B9E ...................................... (860) 972-3192
B5E .............................................. (860) 972-3307
 (860) 972-1403

Zespół opieki kardiochirurgicznej nad pacjentem
Ważne numery telefonu i dane kontaktowe

MRN (Nr księgi 
głównej):
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USŁUGI PARKOWANIA PRZEZ PERSONEL (VALET):

Miejsce:  Naprzeciw głównego wejścia do szpitala.
Godziny otwarcia:  Otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Stawki:  $2 za godzinę, przy czym maksymalna dobowa stawka to $9.

GARAŻ DO SAMODZIELNEGO PARKOWANIA:

Miejsce: Garaż publiczny znajduje się przy budynku Medical Office Building szpitala Hartford 
Hospital pod adresem 85 Seymour Street.
Godziny otwarcia:  Otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Stawki:  $2 za godzinę, przy czym maksymalna dobowa stawka to $9.

KARNETY TYGODNIOWE I MIESIĘCZNE:

Dostępne dla usług valet i garażu samodzielnego parkowania po zniżkowych cenach w kiosku 
LAZ Parking kiosk znajdującym się wewnątrz głównego wejścia Hartford Hospital. 

PARKING DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się w kolistym podjeździe naprzeciw Hartford 
Hospital (80 Seymour St., Hartford, CT) 

*Regulamin parkowania, w tym godziny, stawki i opłaty, mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje o parkingu w Hartford Hospital
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Zapraszamy na stronę HartfordHospital.org i/lub HartfordHealthCare.org, aby zapoznać się z 
najnowszymi informacjami o:
 Heart and Vascular Institute
 Wytycznych dla odwiedzających
 Pacjentach niepełnosprawnych - regulamin dot. osób towarzyszących

Jeżeli nie ma Pan/Pani dostępu do internetu, prosimy zadzwonić pod numer (860) 972-5000, 
aby skontaktować się z telefonistą Hartford Hospital i uzyskać pomoc. Regulamin odwiedzin w 
Hartford Hospital może ulec zmianie bez powiadomienia.

Zakwaterowanie           

The Capitol Hotel ...................... (860) 455-4001
440 Asylum Street, Hartford, CT 06103

*Prosimy powołać się na powiązane ze szpitalem Hartford Hospital, aby uzyskać niższą stawkę.



Prosimy zapisać tutaj wszelkie pytania, jakie może Pan/Pani mieć do któregokolwiek członka 
zespołu medycznego.

Moje pytania
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W tym rozdziale podano wyjaśnienia 
chorób serca i zabiegów, jakie są 
stosowane w ich przypadku:
Choroba wieńcowa i leczenie

• Naczynia wieńcowe

•  Choroba wieńcowa

•  Zawał serca

•  Pomostowanie tętnic

Wady zastawek serca i leczenie

•  Zastawki serca

•  Powszechne wady zastawek serca,    
         objawy i leczenie

Plastyka tętniaka aorty

Zaburzenia rytmu serca i leczenie

•  Migotanie przedsionków

•  Zabieg Maze

Plastyka ubytku przegrody międzyprzedsionkowej

Twoje serce  
i operacja serca2





Choroba wieńcowa i leczenie 

 • Naczynia wieńcowe
 • Choroba wieńcowa
 • Zawał serca
• Pomostowanie tętnic
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Tak jak wszystkie mięśnie w ciele, mięsień serca wymaga ciągłej podaży tlenu, aby funkcjonować. 
Naczynia wieńcowe owijają serce, zapewniając mu utlenowaną krew, aby mogło prawidłowo 
funkcjonować. Pień lewej tętnicy wieńcowej dzieli się na dwie gałęzie zwane gałęzią okalającą i 
gałęzią międzykomorową przednią. Dostarczają one krew z przodu, po lewej stronie i z tyłu serca. 
Prawa tętnica wieńcowa dostarcza krew od spodu, po prawej stronie i z tyłu serca.

Naczynia wieńcowe

Tętnica 
płucna

Żyła 
główna

Prawa tętnica 
wieńcowa

Gałąź  
międzykomorowa 

tylna

Pień lewej  
tętnicy wieńcowej

Lewa 
Gałąź
okalająca

Gałąź  
międzykomorowa 
przednia



Plaque

Clot
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Choroba wieńcowa

Mięsień serca otrzymuje krew z sieci 
naczyń wieńcowych, która wygląda 
jak spaghetti i znajduje się na jego 
zewnętrznej powierzchni.  

Naczynia wieńcowe mogą zostać dotknięte 
chorobą zwaną miażdżyca, w której 
nagromadzenie cholesterolu i innych 
tłuszczy w wyściółce tętnic progresywnie 
zwęża wewnętrzne światło.  Powoduje to 
zmniejszenie przepływu krwi przez tętnice, 
a mięsień serca otrzymuje niedostateczną 
ilość tlenu.  Gdy istnieje większe 
zapotrzebowanie na tlen niż tętnice mogą 
dostarczyć, wówczas serce w odpowiedzi 
doznaje skurczy.  Nazywa się to dusznicą.

Z czasem miażdżyca mogą rozrosnąć 
się do niebezpiecznych poziomów.  
Czasami może powstać zakrzep, który 
zablokuje przepływ krwi.  Innymi razy 
powstają miękkie złogi (blaszka) pokryte 
włóknikiem, który może z łatwością 
pęknąć i rozlać zawartość do krwiobiegu.  
W innych przypadkach może wystąpić 
zakrzep powodujący zawał serca.

Chirurg planuje ominąć zamknięcie, aby 
przekierować utlenowaną krew wokół 
niebezpiecznych punktów i przywrócić 
przepływ krwi do mięśnia sercowego, 
wstrzymać dusznicę i zapobiec zawałowi 
serca.

Zakrzep

Blaszka
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Zawał serca

Zawał serca następuje, gdy przepływ krwi 
przez naczynia krwionośne zostaje odcięty. 
Ciężkość zawału serca zależy od tego, jak długo 
przepływ krwi był wstrzymany i jak bardzo 
na tym ucierpiało serce. Im szybciej zostanie 
przeprowadzone leczenie, aby przywrócić 
przepływ krwi, tym większa szansa na 
zminimalizowanie szkód.

Innym specjalistycznym terminem po angielsku 
na zawał serca jest „myocardial infarction (MI)”. 
Istnieją ich dwa rodzaje:

• NSTEMI. Tego rodzaju zawał serca nie 
powoduje zmian w odcinku S-T w badaniu 
EKG (patrz Rycina 1a). Dlatego nazywa się 
go zawałem serca bez uniesienia odcinka 
ST (non-ST segment elevation myocardial 
infarction, NSTEMI). Rozpoznaje się po 
zmianach w składzie chemicznym krwi, który 
wskazuje, że nastąpiło uszkodzenie mięśnia 
sercowego. Zawał NSTEMI z reguły wskazuje, 
że zakrzep jest tymczasowy lub or wystąpił w 
pomniejszym naczyniu krwionośnym. 

• STEMI. Jest to poważny, pełnoobjawowy 
zawał serca, w którym wyraźnie występuje 
uniesienie odcinka ST w badaniu EKG (patrz 
Rycina 1b). Zawały STEMI są spowodowane 
dłuższym zablokowaniem przepływu krwi w 
dużych naczyniach wieńcowych, co dotyka 
znaczny obszar serca.

Q

P

S

R

T

Q

P

R

ST

Elevated ST segment

Badanie EKG rejestruje różne impulsy 
elektryczne w sercu, które powodują 
jego skurcz, przerwę na napełnienie 
i ponowny skurcz. Schemat u góry 
wskazuje zdrową akcję serca. Schemat u 
dołu, w którym krzywa odcinka na EKG 
między S i T jest uniesiona wskazuje 
zawał serca.

Rycina 1a

Rycina 1b
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Od ponad 40 lat zabieg pomostowania tętnic wieńcowych 
(coronary artery bypass grafting, CABG) — większość 
osób nazywa go „bypassami” — jest standardową metodą 
przywracania przepływu krwi do serca u pacjentów z chorobą 
wieńcową. Zabieg CABG odznacza się niskim wskaźnikiem 
śmiertelności i wysokim odsetkiem powodzenia w 
przywracaniu przepływu utlenowanej krwi, przynosząc ulgę w 
dusznicy i zapobiegając zawałom serca. 

Podczas zabiegu CABG chirurg tworzy nową 
drogę, pobierając naczynia krwionośne z 
klatki piersiowej (tętnice piersiowe), nogi 
(żyły odpiszczelowe) lub ramienia (tętnice 
promieniowe). Jeżeli wykorzystane zostaną żyły 
odpiszczelowe, zostaną one pobrane przez jedno lub 
dwa małe nacięcia (patrz rysunek). Chirurg wyjaśni, 
które naczynia krwionośne zostaną wykorzystane 
podczas Pana/Pani zabiegu.

Zabieg CABG może zostać wykony z wykorzystaniem 
maszyny płuco-serce („pompy”). Chirurg wybierze tę 
opcję, która będzie najlepsza dla Pana/Pani. 

Chirurg wykona nacięcie wzdłuż środka mostka, aby uzyskać 
dostęp do serca. Zostanie Pan/Pani podłączony(-a) do 
maszyny płuco-serce, która będzie realizować krążenie krwi 
przez organizm podczas zabiegu. Po operacji chirurg zespoli 
mostek metalowymi drutami, a skórę na klatce piersiowej 
szwami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Druty pozostaną na 
zawsze w klatce piersiowej i są one nieaktywne w badaniu 
rezonansu magnetycznego.

Zabieg pomostowania tętnic wieńcowych

Mostek Nacięcie

Tętnice  
piersiowe

Tętnice 
promieniowe

Żyły 
odpiszczelowe

MAŁOINWAZYJNY ZABIEG POMOSTOWANIA
Zabieg pomostowania można czasami wykonać przez małe 
nacięcie z boku klatki piersiowej (torakotomię). Chirurg 
poinformuje Pana/Panią, czy się Pan/pani kwalifikuje do tego 
zabiegu.

Świeżo utlenowana krew 
powraca do organizmu

Odtlenowana krew płynie do 
maszyny

Maszyna płuco-serce



Zabieg pomostowania tętnic wieńcowych

Ta ilustracja ukazuje pobranie bypassów z lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej (left internal 
mammary artery, LIMA) z boku ściany klatki piersiowej oraz żyły odpiszczelowej z nogi. Jeżeli 
występuje u Pana/Pani więcej niż jedno zamknięcie, może być wymaganych kilka bypassów. 

Tętnica 
płucna

Żyła 
głównaBypass z żyły 

odpiszczelowej

Bypass  
z lewej tętnicy  
piersiowej 
wewnętrznej

Prawa  
tętnica  
wieńcowa

Zamknięcia

Gałąź  
międzykomorowa  
przednia
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Wady zastawek serca i leczenie

 • Zastawki serca
 • Powszechne wady zastawek serca, objawy i leczenie
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Serce składa się z czterech jam. Lewy przedsionek otrzymuje utlenowaną krew z płuc. Prawy 
przedsionek otrzymuje krew z organizmu. Prawa komora wysyła krew do płuc, żeby ją utlenować. 
Lewa komora wysyła utlenowaną krew do organizmu. Cztery zastawki kontrolują prawidłowy 
przepływ krwi przez te jamy, służąc jako jednokierunkowe bramy, by zachować odpowiedni 
kierunek krwi i zapobiec odpływowi wstecznemu.

• Zastawka aortalna przepuszcza przepływ utlenowanej krwi z lewej komory (dolnej lewej 
jamy) do aorty i reszty organizmu.

• Zastawka mitralna przepuszcza przepływ utlenowanej krwi z lewego przedsionka (górnej 
lewej jamy) do lewej komory (dolnej lewej jamy).

• Zastawka tętnicy płucnej przepuszcza przepływ krwi z prawej komory (dolnej prawej jamy) 
do płuc.

• Zastawka trójdzielna przepuszcza przepływ krwi z prawego przedsionka (górnej prawej jamy) 
do prawej komory (dolnej prawej jamy).

Jakiekolwiek problemy z płatkami lub strukturami wspierającymi te zastawki mogą wywołać 
objawy.

Pulmonic valve

Tricuspid valve

Mitral valve

Aortic valve

Zastawki serca

Prawy przedsionek

Prawa komora

Lewa komora

Lewy 
przedsionek

Zastawka tętnicy 
płucnej

Zastawka mitralna

Zastawka 
trójdzielna

Zastawka aortalna
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WADA ZASTAWKI AORTALNEJ 

Niedomykalność zastawki aortalnej występuje, gdy zastawka aortalna nie zamyka się 
wystarczająco szczelnie, przez co krew może z powrotem przeciekać do lewej komory serca.  
Ponieważ krew nie jest skutecznie pompowana do organizmu, mogą wystąpić objawy.  

Zwężenie zastawki aortalnej występuje, gdy płatki zastawki ulegają zbliznowaceniu, zwapnieniu 
lub zgrubieniu i nie otwierają się tak jak powinny.  W zaawansowanych przypadkach serce musi 
ciężej pracować, aby przepompować krew przez mały otwór, co może spowodować objawy i 
osłabienie mięśnia sercowego.

Częste objawy zwężenia zastawki aortalnej i niedomykalności zastawki aortalnej to zmęczenie; 
duszność; obrzęk stóp lub kostek; ból, dyskomfort lub uczucie ucisku podczas wysiłku w klatce 
piersiowej; kołatanie serca; zaburzenia rytmu serca oraz uczucie oszołomienia.

Wymiana zastawki aortalnej to preferowana metoda leczenia niedomykalności lub zwężenia 
zastawki aortalnej. Rodzaje wykorzystywanych zastawek podczas wymiany zostały opisane na 
stronie 2-11.

Powszechne wady zastawek serca, objawy i leczenie

Aortic valve stenosis Open

Closed

Aortic valve stenosis Open

Closed Otwarta Zamknięta



WADA ZASTAWKI MITRALNEJ 

Niedomykalność zastawki mitralnej to najpowszechniejsza forma wady zastawki serca i 
dotyka około 4 miliony osób w USA.  Niedomykalność zastawki mitralnej występuje, gdy 
płatki zastawki mitralnej nie zamykają się prawidłowo, przez co krew dostaje się z powrotem 
do serca do lewego przedsionka.   Ten problem jest często spowodowany wypadaniem płatka, 
lecz może też wystąpić w wyniku zapalenia wsierdzia (nabytej infekcji zastawki) lub zawału 
serca.  

Wypadanie płatka zastawki mitralnej występuje, gdy płatki zastawki mitralnej 
przemieszczają się (czyli wypadają) do lewego przedsionka.  Wypadanie płatka zastawki 
mitralnej dotyka około 8 milionów osób w USA i może występować w wywiadzie rodzinnym 
albo być spowodowane chorobami tkanki łącznej.  Wypadanie płatka zastawki mitralnej jest 
typowo nieszkodliwe, lecz u 10-15% osób wypadanie prowadzi do niedomykania zastawki, 
która zaczyna przeciekać. Określa się to terminem medycznym: niedomykalność zastawki 
mitralnej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwężenie zastawki mitralnej występuje, gdy płatki ulegają zgrubieniu i zesztywnieniu lub 
sklejeniu, przez co światło zastawki maleje.  To schorzenie jest powszechnie powodowane 
przez gorączkę reumatyczną, ale może też być wynikiem nagromadzenia wapnia związanym 
ze starzeniem się, niewydolnością nerek lub radioterapią. 

2-8 Wady zastawek serca i leczenie 

Mięśnie brodawkowate

Struny

Przedni płatek

Niedomykalność

Tylni płatek

Pierścień



Powszechnymi objawami wady zastawki mitralnej są duszności, kołatanie serca, obrzęk nóg 
i zmęczenie.  Jeżeli nie zostanie podjęte leczenie, ciężka niedomykalność zastawki mitralnej 
lub jej zwężenie może prowadzić do zaburzenia rytmu serca zwanego migotaniem przedsion-
ków.  Może także prowadzić do zastoinowej niewydolności serca, jak i kardiomiopatii, czyli 
osłabienia mięśnia sercowego.

Plastyka (naprawa) zastawki mitralnej to preferowana metoda leczenia niedomykalności 
zastawki mitralnej, ponieważ własna naprawiona zastawka jest żywotna i może się chro-
nić przed infekcjami.  Taki pacjent także cieszy się dłuższym życiem i lepszą jego jakością w 
porównaniu z wymianą zastawki, ponieważ nie musi przyjmować leków przeciwzakrzepo-
wych.  Prawdopodobieństwo plastyki zależy nie tylko od rodzaju patologii zastawki, ale także 
od umiejętności i doświadczenia chirurga.  Chirurgów, którzy osiągnęli ugruntowaną pozycję 
udanej plastyki sięgającej ponad 90% przy zwyrodniałych zastawkach mitralnych, nazywa się 
ekspertami plastyki zastawki mitralnej.  Szpitale, w których operuje ekspert plastyki zastaw-
ki mitralnej nazywa się centrami referencyjnymi dla zastawek mitralnych. Szpital Hartford 
Hospital jest uznany przez ekspertów ds. zastawki mitralnej jako jeden z krajowych centrów 
referencyjnych.

Osoby z ciężkim zwężeniem zastawki mitralnej są typowo kierowane na operację, gdy rozwi-
ną się u nich objawy.  Dzieje się tak, ponieważ zastawki mitralne ze zwężeniem  typowo nie 
podlegają plastyce i często jest wymagana ich wymiana.  Wymianę zastawki należy jak naj-
bardziej opóźniać, chociaż plastyka zastawki jest zalecana tak szybko, jak zacznie ona ciężko 
pracować wadliwie, nawet jeżeli dana osoba nie ma objawów.
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MAŁOINWAZYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ 

Obok wysokiego odsetka powodzeń chirurgicznej plastyki zastawki mitralnej nasz zespół 
ma szerokie doświadczenie z małoinwazyjnym nacięciem w mini-torakotomii, które unika 
sternotomii. Małoinwazyjna operacja odbywa się przez wykonanie małego nacięcia pod prawą 
piersią i małego nacięcia w pachwinie.  Gdy operacja jest przeprowadzana tym sposobem, 
pacjenci typowo są wypisywani do domu 24-48 godzin później, mogą prowadzić pojazd 1 
tydzień po wypisie, a powracają do normalnych czynności bez żadnych restrykcji 4 tygodnie 
po operacji.  Takie osoby także odnoszą korzyści z ograniczonego ryzyka zakażeń, mniejszego 
bólu po operacji, a ich okres rekonwalescencji jest skrócony o połowę w porównaniu do 
tradycyjnej operacji na otwartym sercu. 

Nacięcie w małoinwazyjnej naprawie zastawki mitralnej

WADA ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ

Niedomykalność zastawki trójdzielnej występuje, gdy zastawka trójdzielna nie zamyka 
się prawidłowo, a krew płynie wstecz do prawego przedsionka.  Niedomykalność zastawki 
trójdzielnej jest często wynikiem innej patologii zastawkowej, takiej jak zwężenie lub 
niedomykalność zastawki mitralnej lub aortalnej.  Niedomykalność zastawki trójdzielnej 
może także być wynikiem infekcji (zapalenie wsierdzia) lub być wrodzona, jak anomalia 
Ebsteina.  

Powszechne objawy niedomykalności zastawki trójdzielnej to obrzęk nóg, wzdęcie brzucha, 
zmęczenie i zmniejszona wydolność fizyczna.  

Plastyka zastawki trójdzielnej to preferowana metoda leczenia niedomykalności zastawki 
trójdzielnej, ponieważ wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem infekcji i zachowuje funkcję serca.  
Plastykę się powszechnie przeprowadza przez umieszczenie pierścienia wokół zastawki.  Jeżeli 
zastawki nie można naprawić, wówczas się ją wymienia. 
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OPCJE WYMIANY ZASTAWEK 

Gdy naprawa zastawki nie jest możliwa, zastawka zostaje usunięta i wymieniona na zastawę 
mechaniczną lub biologiczną.

Zastawki mechaniczne są zaprojektowane tak, aby imitować funkcje naturalnej zastawki. 
Otwierają się jak drzwi na zawiasach i często wydają miękki odgłos kliknięcia, gdy się 
zamykają. Są bardzo trwałe, lecz wymagają stosowania leków przeciwkrzepliwych, aby 
zapobiec tworzeniu się zakrzepów.

Niektóre zastawki biologiczne są z tkanki bydlęcą (krowiej) lub wieprzowej (świńskiej). Te 
zastawki nie mają takiej samej trwałości co zastawki mechaniczne, lecz nie wymagają 
długoterminowego stosowania leków przeciwkrzepliwych. Niektóre osoby posiadające 
zastawkę biologiczną mogą mieć przepisane leki przeciwkrzepliwe z innych przyczyn.

Zastawka mechaniczna

Zastawka biologiczna



Hartford HealthCare Heart & Vascular Institute

Plastyka tętniaka aorty



Aorta jest największą tętnicą w organizmie. Rozciąga się od serca przez klatkę piersiową i jamę 
brzuszną, gdzie dzieli się na dwie części i ciągnie dalej w nogach. W jakimkolwiek segmencie 
aorty może powstać wybrzuszenie, czyli tętniak, które osłabia jej ścianę.  Wiele czynników 
dyktuje, kiedy należy podjąć interwencję, a są to m.in. rozmiar tętniaka i objawy.

Tube graft
repair

Suture line

Plastyka tętniaka aorty

Objawy mogą obejmować ból w szczęce, szyi i górnej części pleców; ból w klatce piersiowej i 
pleców; lub kaszel, chrypka lub trudności z oddychaniem. Jakkolwiek u wielu pacjentów tętniak 
aorty przebiega bezobjawowo. Duże tętniaki aorty i te, które przebiegają objawowo mogą zostać 
poddane leczeniu, aby zapobiec pęknięciu naczynia, co spowodowałoby szybką utratę krwi 
zagrażającą życiu. 

Jeżeli poddaje się Pan/Pani operacji naprawy tętniaka aorty piersiowej, chirurg usunie 
uszkodzoną część aorty i zastąpi ją mocną i giętką protezą (rurką) z Dacronu.

Naprawa tętniaka 
protezą naczyniową

Linia szycia
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Zaburzenia rytmu serca i 
leczenie

• Migotanie przedsionków
• Zabieg Maze
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Zabieg Maze przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym w tym samym czasie co zabieg 
pomostowania tętnic wieńcowych lub operację na zastawce. Chirurg użyje przyrząd z końcówką, 
która generuje fale prądu o częstotliwości radiowej lub skrajne zimno, aby wytworzyć serię 
małych blizn na powierzchni serca, zachowując określony wzór, który przypomina labirynt. 
W miarę jak serce się goi, te blizny tworzą barierę, która naprowadza impulsy elektryczne na 
prawidłową drogę.

Małoinwazyjny zabieg Maze
Małoinwazyjny zabieg Maze to odrębna procedura dla pacjentów z migotaniem przedsionków. W 
tym zabiegu stosuje się małoinwazyjne techniki chirurgiczne, aby elektrycznie odizolować żyły 
płucne od lewego przedsionka i usunąć uszko lewego przedsionka. Zabieg ten wykonuje się przez 
małe nacięcia po obu stronach klatki piersiowej przez żebra (obustronna mini-torakotomia) i 
wspomagany jest małą kamerą światłowodową. 

Zabieg Maze na migotanie przedsionków

Chaotyczny 
sygnał

Węzeł przedsionkowo-
-komorowy

Węzeł zatokowo-
-przedsionkowy Skorygowany 

sygnał

Drogi labiryntowe w 
zabiegu Maze

W prawidłowo funkcjonującym sercu górne (przedsionki) i dolne (komory) jamy serca biją 
w idealnej harmonii, dzięki skomplikowanemu systemowi elektrycznych impulsów, które 
błyskawicznie się rozchodzą. Problemy na ścieżce elektryczne mogą powodować niemiarowy 
rytm (arytmię), albo szybki, albo powolny. Większość arytmii można kontrolować lekami lub 
rozrusznikiem serca.

Jedną z najbardziej powszechnych arytmii jest migotanie przedsionków (atrial fibrillation, 
Afib). Migotanie przedsionków samo w sobie niekoniecznie musi zagrażać życiu, lecz epizody 
goniącego, niemiarowego rytmu serca mogą być bardzo przykre. Objawy mogą obejmować 
ból w klatce piersiowej, zawrotny głowy i duszności. Migotanie przedsionków także powoduje 
gromadzenie się krwi w lewym przedsionku, gdzie może zakrzepnąć, zanim zostanie 
wypompowana do organizmu. Z tego powodu migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru 
mózgu.

U niektórych osób migotanie przedsionków można kontrolować lekami lub zabiegiem 
cewnikowania. Gdy te metody zawiodą, chirurg może uznać za konieczne wytworzenie nowej 
drogi elektrycznej na powierzchni serca. Nazywa się to zabiegiem Maze.



Plastyka ubytku przegrody 
międzyprzedsionkowej

Hartford HealthCare Heart & Vascular Institute 



Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej mogą przebiegać bezobjawowo aż do wieku średniego, 
kiedy to dana osoba może zacząć doświadczać duszności, omdlenia, arytmie lub zmęczenie. 
Duże ubytki przegrody międzyprzedsionkowej mogą prowadzić do niewydolności serca, 
migotania przedsionków, nadciśnienia płucnego, udaru mózgu i uszkodzenia innych zastawek 
serca.

Niektóre ubytki przegrody międzyprzedsionkowej, takie jak przetrwały otwór owalny (patent 
foramen ovale, PFO), znacznie zwiększają ryzyko wystąpienie udaru mózgu. Niektóre osoby z 
ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej nie zdają sobie sprawy, że występuje u nich ta wada, 
aż dojdzie do udaru mózgu.

Techniki naprawy
W zależności od rozmiaru i umiejscowienia otworu operacja może wymagać zamknięcia go 
szwami lub łatą. 

Plastyka ubytku przegrody międzyprzedsionkowej
Przed narodzinami krew swobodnie przepływa przez otwór w błonie (przegrodzie) dzielącej 
górnej jamy serca (przedsionki). Otwór ten w prawidłowych warunkach zamyka się samoistnie 
tuż po urodzeniu. Gdy do tego nie dojdzie, lub gdy wytworzy się osobny otwór w przegrodzie, 
krew może przepływać tam i z powrotem między przedsionkami. Takie otwory nazywają się 
ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (atrial-septal defect, ASD).

Ubytek przegrody 
międzyprzedsionkowej
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Przygotowanie do 
operacji

W tej części opisano:
•  Przygotowanie do operacji

•  Testament życia

•  Zalecenia przedoperacyjne

•  Oczyszczenie skóry preparatem Hibiclens™
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Spotkanie z chirurgiem 

Pana/Pani kardiolog ustalił, że może Pan/Pani wymagać operacji i skierował Pana/Panią do chirurga. Podczas 
wizyty, zwanej konsultacją chirurgiczną, chirurg omówi Pana/Pani schorzenie serca i wyjaśni proponowany 
rodzaj operacji w cel skorygowania problemu.
Chirurg będzie chciał zapoznać się z listą Pana/Pani leków, ponieważ niektóre z nich będą musiały być 
wstrzymane przed operacją. 
Chirurg może skorzystać z diagramów w tej książeczce, aby lepiej zilustrować operację, jakiej się Pan/Pani 
podda. Prosimy pamiętać o zapisaniu na stronach 1-4 wszelkich pytań, jakie chce Pan/Pani zadać, tak aby o 
nich nie zapomnieć. 
Na koniec konsultacji personel gabinetu ustali termin Pana/Pani operacji. Personel gabinetu przekaże 
Panu/Pani instrukcje i, w niektórych przypadkach, zarejestruje Pana/Panią na wszelkie wymagane testy 
przedoperacyjne.

Spotkanie z kardiochirurgicznym koordynatorem pielęgniarskim/pielęgniarką 
nawigatorem (rzecznikiem)

Koordynator/nawigator pełni wiele cennych ról w celu zapewnienia, że ma Pan/Pani jak najlepsze 
doświadczenia oraz ułatwia komunikację między szpitalem, chirurgiem i wszystkimi członkami zespołu 
opiekującego się Panem/Panią. Koordynator/nawigator wyjaśni wszystkie aspekty Pana/Pani hospitalizacji, 
operacji, rekonwalescencji i rehabilitacji oraz dopilnuje, że wszelkie Pana/Pani szczególne potrzeby są 
spełnione. Edukacja przedoperacyjna może odbyć się osobiście, przez telefon lub podczas wizyty wirtualnej. 
Zachęcamy do tego, aby uczestniczyła w niej Pana/Pani rodzina i/lub osoba towarzysząca.

Wybór rzecznika z ramienia rodziny

Ze względu na przepisy prawne zachowania poufności (Health Insurance Portability and Protection 
Act, HIPAA; Ustawa o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych) możliwość 
przekazywania przez nas informacji przez telefon na temat Pana/Pani stanu jest ograniczona. Dlatego 
zalecamy uprzednie wyznaczenie rzecznika z ramienia rodziny. Powinna to być osoba, której może Pan/Pani 
zaufać, że wiadomości będą przekazane rzetelnie innym członkom rodziny i znajomym. 

Testament życia
Testament życia (Oświadczenie woli w sprawie podtrzymywania życia i Wyznaczenie przedstawiciela ds. 
opieki zdrowotnej) to ważne dokumenty, które przekazują Pana/Pani pracownikom opieki zdrowotnej i 
członkom Pana/Pani rodziny, jakie działania chce Pan/Pani, aby zostały podjęte w razie pewnych schorzeń, 
jak również wyznacza on, kto będzie podejmować decyzje medyczne za Pana/Panią, jeżeli Pan/Pani nie 
będzie w stanie przekazywać swojej woli. 

Jeżeli już posiada Pan/Pani swój testament życia, prosimy przynieść egzemplarz na konsultację z 
kardiochirurgiem. Jeżeli wypełni Pan/Pani testament życia przed operacją, można go przefaksować na numer 
(860) 522-3951 do gabinetu chirurga, aby został on zeskanowany i zamieszczony w Pana/Pani dokumentacji 
medycznej.

• Dodatkowe informacje, zasoby i formularze można znaleźć, przeszukując następującej strony 
internetowe terminem „Advance Directives” (testament życia):  Hartfordhospital.org i Ct.gov 
lub kontaktując się z biurem CT Prokuratora Generalnego (CT Office of the Attorney General) 
860.808.5318. 

• Kompletne formularze gotowe do wypełnienia także znajdują się w rozdziale 9. 
• Wymaganych jest 2 świadków (w wieku co najmniej 18 lat).
• Jeżeli nie jest Pan/Pani mieszkańcem stanu CT, może Pan/Pani poszukać konkretnych dokumentów 

na lokalnej dla siebie lub stanowej stronie internetowej. 

Przygotowanie do operacji
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Na kilka dni przed operacją będzie musiał(a) Pan/Pani zastosować się do pewnych zaleceń, które 
podaliśmy poniżej. Te zalecenia są ważne, dlatego proszę odznaczyć każdy punkt po tym, jak 
Pan/Pani zapoznał(a) się Pan/Pani z nim: 

 � Chirurg lub wyznaczony członek zespołu może poprosić Pana/Panią o zaprzestanie 
przyjmowania pewnych leków na określony czas. Proszę zapoznać się z informacją, które 
leki powinny zostać wstrzymane i na jak długo przed operacją. 

 � Jeżeli przyjmuje Pan/Pani witaminy, suplementy diety, zioła lub produkty dietetyczny, 
proszę o tym powiedzieć chirurgowi podczas pierwszego spotkania. Można zaistnieć 
potrzeba wstrzymania niektórych z nich przed operacją. 

 � Osobiste aparaty CPAP nie są dozwolone w szpitalu. Osobom korzystającym z aparatu 
CPAP zostanie zapewniony sprzęt przez Dział terapii oddechowej podczas pobytu w 
szpitalu. 

 � Jeżeli pali Pan/Pani tytoń, należy rzucić nawyk już teraz. Palenie koliduje z procesem 
gojenia i bardzo utrudnia rekonwalescencję po operacji serca. Pomoc w zaprzestaniu 
palenia można uzyskać pod numerem (860) 972-3668.

 � Jeżeli spożywa Pan/Pani alkohol, należy go ograniczyć do maksymalnie jednej lampki 
wina przy obiedzie.

 � Jeżeli przed operacją przeziębi się Pan/Pani, niekoniecznie znaczy to, że zabieg należy 
przesunąć. Jednak jeżeli wystąpi u Pana/Pani gorączka ponad 101°F (38,3°C) w ciągu 
tygodnia przed operacją, należy natychmiast zadzwonić do chirurga.

 � Pana/Pani skóra nie jest jałowa, dlatego w celu zapobieżenia infekcjom należy 
dopilnować, aby skóra miała jak najmniej zarazków przed operacją. Otrzyma Pan/
Pani preparat Hibiclens™, środek czyszczący do skóry, który zabija zarazki na maks. 24 
godziny po użyciu, który ma Pan/Pani użyć pod prysznicem wieczorem przed i rano w 
dniu operacji.  Instrukcje stosowania preparatu Hibiclens™ znajdują się na następnej 
stronie.

 � Mężczyznom mogą zostać obcięte i wygolone włosy na klatce piersiowej przez personel 
rano w dniu operacji.  Prosimy nie obcinać ani golić swoich włosów na klatce piersiowej 
przed przyjęciem do szpitala.

 � Jeden dzień roboczy przed operacją otrzyma Pan/Pani telefon w godzinach od 13:00 
do 18:00, w którym poinformujemy, na którą godzinę jest zaplanowana operacja i o 
której godzinie zgłosić się na Izbę Przyjęć, Sala 128 w szpitalu. Jeżeli nie otrzyma Pan/
Pani telefonu do godziny 18:00, prosimy zadzwonić pod numer (860) 972-3208 do biura 
Planowania terminów operacji.

 � Nie wolno nic jeść ani pić po północy przed operacją, chyba że inaczej zaleci personel 
medyczny.

Zalecenia przedoperacyjne
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Ogólne oczyszczenie skóry przed operacją jest ważnym krokiem zapobiegającym infekcjom 
pooperacyjnym.  Wieczorem przed i rano w dniu operacji należy wziąć prysznic i zastosować 
antyseptyczny, przeciwbakteryjny środek czyszczący do skóry o nazwie Hibiclens™.

• Preparatu Hibiclens™ NIE wolno stosować na głowie ani twarzy; należy koniecznie unikać 
jego kontaktu z oczami, uszami i jamą ustną.

• Preparatu Hibiclens™ także NIE wolno stosować w okolicy narządów płciowych („intymnych 
narządów ciała”). 

• Preparatu Hibiclens™ NIE należy stosować w przypadku uczulenia na glukonian 
chlorheksydyny.

• Prosimy zapoznać się z ulotką preparatu Hibiclens™, gdzie podano pełne informacje o 
produkcie i środki ostrożności. 
 

Ogólne instrukcje, jak wziąć prysznic: 
1.   Należy umyć włosy swoim zwykłym szamponem, umyć twarz i narządy płciowe swoim

      

2.   Nałożyć minimalną ilość preparatu Hibiclens™ na ściereczce w celu wytworzenia

3.   Wytrzeć się do sucha czystym ręcznikiem.

4.   NIE wolno nakładać balsamów, dezodorantów, talków ani perfum po prysznicu z

 

Instrukcje stosowania preparatu Hibiclens™

3-3 Przygotowanie do operacji 

zwykłym  mydłem, a następnie dokładnie spłukać włosy i ciało.

piany, dokładnie umyć resztę ciała (z wyjątkiem głowy i narządów płciowych) 
preparatem Hibiclens™, a następnie spłukać preparat Hibiclens™ z ciała.

preparatem Hibiclens™.

5.   Założyć czystą odzież.

6.   Pójść spać w łóżku z czystą pościelą.

7.   Nie wolno spać ze zwierzętami domowymi po prysznicu z preparatem Hibiclens™. 



Dzień zabiegu

W tej części opisano:
•  Rejestrację w dniu zabiegu

•  Czynności na sali przedoperacyjnej

•  Czego może oczekiwać rodzina w trakcie  
 Pana/Pani operacji

•  Zespół bloku operacyjnego

•  Czynności na sali operacyjnej

•  Zespół Silver Surgery

•  Czego można oczekiwać na oddziale       
 intensywnej opieki medycznej (OIOM)
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Rejestracja w dniu zabiegu

• Należy przynieść swoje prawo jazdy lub ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz karty 
ubezpieczenia zdrowotnego.

• Pieniądze, biżuterię i inne wartościowe przedmioty należy zostawić w domu. 

• Do szpitala można przynieść telefon komórkowy i ładowarkę.

• Prosimy punktualnie przyjechać do głównego wejścia szpitala Hartford Hospital (80 Seymour Street, 
Hartford, CT).

• Samochód prosimy zostawić z serwisem parkowania valet (szczegóły podano na str. 1-3).

• Najpierw należy zarejestrować się na Izbie Przyjęć, Sala 128 (po lewej stronie głównego lobby).

• Można mieć ze sobą okulary, protezę dentystyczną i/lub aparat słuchowy, jeżeli pomogą one Panu/
Pani w komunikacji z zespołem przedoperacyjnym. 

• Zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o podanie imienia i nazwiska rzecznika z ramienia rodziny i jego 
numeru telefonu.

• Aby ograniczyć zbiorowiska odwiedzających i promować dystans społeczny dla bezpieczeństwa 
pacjentów, prosimy, aby Pana/Pani rzecznik z ramienia rodziny pozostał w pracy lub domu podczas 
operacji. Jeżeli nie jest to możliwe i bieżący regulamin odwiedzin pozwala na to, aby rzecznik z 
ramienia rodziny czekał w poczekalni oddziału chirurgicznego na V piętrze (skrzydło Bliss), wówczas 
Pana/Pani rzecznik z ramienia rodziny zostanie tam skierowany po zarejestrowaniu się na Izbie 
Przyjęć. Niezależnie od tego, gdzie rzecznik z ramienia rodziny będzie czekał podczas operacji, 
chirurg lub przedstawiciel chirurga skontaktuje się z rzecznikiem z ramienia rodziny bezpośrednio 
lub telefonicznie po zakończeniu operacji.

Czynności na sali przedoperacyjnej
Pielęgniarka zważy Pana/Panią i zmierzy parametry życiowe. Pielęgniarka założy port dożylny na 
ramieniu, zada kilka pytań, przeprowadzi ocenę fizykalną i obetnie włosy na ciele. Pielęgniarka także 
przetrze wnętrze nosa antyseptycznym roztworem w ramach zapobiegania infekcjom. Na kości 
ogonowej zostanie założony tymczasowy opatrunek, aby zapobiec uszkodzeniu skóry. Gdy po operacji 
już Pan/Pani wstanie i zacznie się poruszać, zostanie on zdjęty. 

Członek zespołu anestezjologicznego założy specjalną rurkę dożylną w tętnicy na Pana/Pani 
nadgarstku.  Ta rurka dożylna będzie stosowania do stałego monitorowania ciśnienia krwi i umożliwi 
personelowi łatwe pobieranie krwi podczas operacji i na OIOM-ie.

Czego może oczekiwać rodzina
Zespół OIOM-u B3N potrzebuje 1 godzinę na przyjęcie Pana/Pani na OIOM B3N, zanim rzecznik z 
ramienia rodziny może odwiedzić lub zadzwonić na OIOM, aby uzyskać najnowsze informacje. OIOM 
B3N znajduje się na III piętrze północnego budynku Bliss. Aby powiadomić personel oddziału B3N, że 
obecny jest rzecznik z ramienia rodziny, prosimy zadzwonić interkomem przy drzwiach na oddział 
B3N. 

Personel umożliwi odwiedziny rzecznika z ramienia rodziny, gdy będzie Pan/Pani gotowy(-a) na 
przyjmowanie odwiedzających. Numer na oddział B3N podano na stronie 1-2. Prosimy pamiętać, że 
regulamin odwiedzin w Hartford Hospital może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Po aktualne wieści i z pytaniami na temat członka rodziny poddawanego operacji w weekend lub po 
oficjalnych godzinach urzędowania prosimy dzwonić pod numer (860) 972-2761.
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Czynności na sali operacyjnej

Na sali operacyjnej będzie zimno, jasno i dużo się działo. Pielęgniarka sprawdzi Pana/Pani imię 
i nazwisko oraz imię i nazwisko Pana/Pani chirurga oraz potwierdzi te dane z informacjami na 
opasce identyfikacyjnej na nadgarstku. 

Anestezjolog zaordynuje środki anestetyczne przez rurkę dożylną. Chociaż zaśnie Pan/Pani szybko, 
zmysł słuchu będzie ostatnim, który się wyłączy. Może Pan/Pani być całkowicie pewny(-a), że zanim 
rozpocznie się operacja, będzie Pan/Pani całkowicie pod narkozą i nie będzie czuć bólu. Podczas 
operacji przez cały czas będzie ściśle monitorowany Pana/Pani EKG, ciśnienie krwi, oddech, tętno i 
inne funkcje.

Zespół Silver Surgery

Zespół Silver Surgery zapewnia całodobową opiekę przez 7 dni w tygodniu dla wszystkich 
pacjentów kardiochirurgicznych pod bezpośrednim nadzorem Pana/Pani kardiochirurga. Zespół 
Silver Surgery składa się z zaawansowanych praktyków medycznych (APRN [pielęgniarek 
zaawansowanej praktyki] i asystentów lekarza), którzy oceniają, koordynują i współpracują z Pana/
Pani chirurgiem, pielęgniarką i ważnymi członkami zespołu opiekującego się Panem/Panią Członek 
zespołu Silver Surgery zaangażowany w opiekę nad Panem/Panią jest dostępny, aby przekazywać 
codzienne aktualne wiadomości do Pana/Pani rzecznika z ramienia rodziny.

Jeżeli Pana/Pani rzecznik z ramienia rodziny chciałby otrzymywać codzienne powiadomienia od 
zespołu Silver Surgery, prosimy, aby powiedział on o tym Pana/Pani pielęgniarce po jego przybyciu 
na Pana/Pani salę w szpitalu. Jeżeli Pana/Pani rzecznik z ramienia rodziny nie jest w stanie przyjść 
na wizytę osobiście, a chciałby otrzymywać codzienne powiadomienia od zespołu Silver Surgery 
zajmującego się Panem/Panią, może on zadzwonić pod numer 
(860) 972-8700.  Jeżeli zespół nie oddzwoni do Pana/Pani rzecznika z ramienia rodziny w ciągu 2 
godzin, prosimy, aby rzecznik zadzwonił jeszcze raz.

4-2 Dzień zabiegu

Zespół bloku operacyjnego
Operacja serca to praca zespołowa, a blok operacyjny będzie wypełniony pracownikami opieki 
zdrowotnej. Oprócz chirurga będzie tam anestezjolog, perfuzjonista (osoba obsługująca maszynę 
płuco-serce), asystenci lekarza, pielęgniarki i technicy chirurgiczni.



Na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM) - B3N

Po operacji Pana/Pani opiekę przejmie specjalista intensywnej terapii, kardiolog, 
zaawansowani praktycy medyczni, pielęgniarki, terapeuci oddechowi i opiekunowie pacjenta, 
a wszyscy będą współpracować z chirurgiem. Wybudzi się Pan/Pani na OIOM-ie B3N. Może 
się Pan/Pani wybudzić powoli, najpierw słysząc pielęgniarki wołające Pan/Panią po imieniu 
i zwracających się do Pana/Pani. Będzie miał(a) Pan/Pani założoną rurkę intubacyjną do 
oddychania i nie będzie mógł (mogła) mówić po wybudzeniu. Rurka zostanie wyjęta, gdy 
tylko będzie Pan/Pani dostatecznie rozbudzony(-a), aby samodzielnie oddychać, zazwyczaj w 
ciągu 6 godzin po zakończeniu operacji. 

Do Pana/Pani ciała będzie też podłączonych kilka innych rurek i przewodów, które będą 
połączone ze sprzętem monitorującym przy łóżku. Rurka zwana cewnikiem Foleya będzie 
opróżniać Pana/Pani pęcherz. Wokół serca i/lub płuc będzie miał(a) Pan/Pani założone 
dreny do usuwania płynu, który ewentualnie może zebrać się po operacji. Dreny te zostaną 
usunięte w ciągu kilku dni. Gdy będzie Pan/Pani leżeć w łóżku na nogi zostaną założone 
mankiety uciskowe w celu wykonywania sekwencyjna kompresji pneumatycznej (sequential 
compression device, SCD).  Aparat SCD będzie okresowo napełniać mankiety powietrzem, aby 
zapobiegać zakrzepom krwi.

Pana/Pani twarz i ciało mogą być obrzęknięte. Jest to całkowicie normalne i wynikiem 
podaży płynów podczas operacji. Otrzyma Pana/Pani leki (diuretyki), aby pozbyć się tego 
dodatkowego płynu. 

Godziny odwiedzin na OIOM-ie są ogłoszone. Prosimy, aby Pana/Pani rzecznik z ramienia 
rodziny ograniczył pierwszą wizytę do 10-15 minut, ponieważ musimy zapewnić Panu/
Pani ogromny nakład opieki w tym czasie. Ważne jest, aby powiadomić rodzinę, że jedzenie, 
napoje ani kwiaty nie są dozwolone na OIOM-ie. Członkowie rodziny nie mogą spać przez noc 
na Pana/Pani sali na OIOM-ie.

Pozostanie Pan/Pani na OIOM-ie przez noc i zostanie przeniesiony(-a) na piętro telemetrii 
(B9E/B5E), które specjalizuje się w opiece kardiochirurgicznej, gdy Pana/Pani stan będzie 
stabilny, być może następnego dnia. Niektórzy pacjenci potrzebują więcej czasu na OIOM-ie. 
Każda osoba dochodzi do siebie we własnym tempie.
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Rekonwalescencja w 
szpitalu

W tej części opisano:
•  Czego należy spodziewać się po operacji

•  Pobyt na piętrze B9E/B5E

•  Czego należy spodziewać się każdego dnia 
 po operacji

•  Zapobieganie upadkom

•  Terapię bólu

•  Pielęgnację ciała po operacji

•  Odżywianie po operacji

•  Kontrolowanie poziomu glukozy we krwi

•  Przygotowanie do wypisu
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Czego należy spodziewać się po operacji

Pomocne informacje dotyczące pobytu na piętrze B9E/B5E
Jeżeli Pana/Pani rzecznik z ramienia rodziny chciałby otrzymywać codzienne 
powiadomienia od zespołu Silver Surgery, prosimy, aby powiedział on o tym Pana/Pani 
pielęgniarce po jego przybyciu na Pana/Pani salę w szpitalu. Jeżeli Pana/Pani rzecznik z 
ramienia rodziny nie jest w stanie przyjść na wizytę osobiście, a chciałby otrzymywać 
codzienne powiadomienia od zespołu Silver Surgery zajmującego się Panem/Panią, 
może on zadzwonić pod numer (860) 972-5299, jeżeli jest Pan/Pani na oddziale terapii 
półintensywnej lub telemetrii.  Jeżeli zespół nie oddzwoni do Pana/Pani rzecznika z 
ramienia rodziny w ciągu 2 godzin, prosimy, aby rzecznik zadzwonił jeszcze raz. 

Zapobieganie zapaleniu płuc lub niepełnemu rozprężeniu podstawy płuc (niedodmie 
pooperacyjnej) jest ważne. Oczekujemy, że będzie Pan/Pani używał(a) spirometr bodźcowy 
(przyrząd do ćwiczeń oddechowych) 10 razy na każdą godzinę, kiedy jest Pan/Pani 
rozbudzony(-a). Otrzyma Pan/Pani poduszkę w kształcie serca, którą należy ścisnąć przy 
kaszleniu i głębokim oddychaniu po skorzystaniu ze spirometru. Ta poduszka pomoże we 
wsparciu klatki piersiowej i umożliwi głębsze oddychanie.

Na początku najmniejsze zadania będą się wydawać męczące. Zapewniamy, że Pana/Pani 
siła i wytrzymałość ulegną poprawie w miarę przebiegu Pana/Pani pobytu. Przed wypisem 
będzie Pan/Pani w stanie poruszać się po korytarzach i wejść po schodach z pomocą 
personelu. 

Będziemy każdego dnia Pana/Panią ważyć, mierzyć ciśnienie krwi, tętno, poziom tlenu 
i temperaturę. Podczas posiłków opuści Pan/Pani łózko i podejdzie do fotela/krzesła, na 
którym będzie Pan/Pani spożywać posiłki. Posiłki będą serwowane w tych godzinach:

Śniadanie: 8:30 - 9:00

Lunch:     12:30 - 13:00

Obiad:     17:30 - 18:00

Telefon na Pana/Pani sali zostanie wyłączony w godzinach od 22:00 do 8:00.
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Każdego dnia może Pan/Pani oczekiwać:

• Porannego ważenia

• Pomiaru ciśnienia krwi, tętna, poziom tlenu i temperatury

• Opuszczenia łóżka przy każdym posiłku

• Używania spirometru bodźcowego 10 razy na każdą godzinę, kiedy jest Pan/Pani 
rozbudzony(-a)

• Używania poduszki w kształcie serca, aby pomóc w kaszleniu i głębokim oddychaniu

• Monitorowania bilansu płynów

• Wyjęcia/odłączenia drenów, rurek i/lub przewodów dożylnych

• Zwiększenia poziomu swojej aktywności i tolerancji

• Omówienia planów wypisu

Pierwszego dnia po operacji może Pan/Pani oczekiwać:

• Zmiany opatrunków

• Poruszania się z pomocą

• Rozpoczęcia diety zdrowej dla serca

• Wyjęcia cewnika Foleya

W dniach 2 do 5 po operacji może Pan/Pani oczekiwać:

• Zmiany lub zdjęcia opatrunków, jeżeli to możliwe

• Otrzymania leków, aby pobudzić wypróżnienie

• Wzięcia prysznica

• Przejścia korytarza 2 do 4 razy dziennie z pomocą

• Odłączenia od podaży tlenu

Przed wypisem może Pan/Pani oczekiwać:

• Przejścia korytarza 3 do 5 razy dziennie
• Wchodzenia po schodach i schodzenia z nich z pomocą personelu
• Wypróżniania się

• Wykonania badania RTG na oddziale radiologii

• Wykonania badania EKG

• Otrzymania zaleceń dotyczących diety, pielęgnacji rany, aktywności i leków w przygotowaniu 
do wypisu

• Sfinalizowania planów wypisu 

Czego należy spodziewać się każdego dnia po operacji

Spirometr bodźcowy

(Incentive Spirometer, I.S.)

Poduszka w kształcie 
serca
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Zapobieganie upadkom
Wszyscy pacjenci kardiochirurgiczni są objęci środkami ostrożności przed upadkiem. Podczas 
hospitalizacji będzie Pan/Pani zobowiązany do poproszenia o pomoc przy opuszczaniu łóżka, 
aby usiąść na fotelu/krześle, pójść do łazienki i przy chodzeniu. Aby zapewnić Panu/Pani 
bezpieczeństwo i zapobiec urazowi, alarm przy łóżku/krześle/fotelu przypomni o tym Panu/Pani 
i zawiadomi zespół opiekujący się Panem/Panią, że 
próbuje Pan/Pani poruszać się bez pomocy.

Terapia bólu
Po operacji doświadczy Pan/Pani pewnego poziomu 
bólu.  Otrzyma Pan/Pani multimodalną terapię bólu, 
która obejmuje całodobowy Tylenol i, jeżeli nie jest 
przeciwwskazany, także Toradol, silny niesteroidowy 
lek przeciwzapalny.  Prosimy nie wahać się i 
powiadomić pielęgniarkę o silnym bólu, do uśmierzenia 
którego może Pan/Pani otrzymać odpowiednią dawkę 
leków narkotycznych.

Pielęgnacja ciała po operacji
Niemal każdy pacjent jest opuchnięty po operacji 
ze względu na przybranie na wadze z powodu 
płynoterapii, lecz podamy Panu/Pani leki na 
wyeliminowanie dodatkowego płynu. 

Leżenie w łóżku stanowi przyczynę narażenia na 
uszkodzenie skóry.  Zachęcamy do opuszczania łóżka i siedzenia na fotelu/krześle lub chodzenia 
tak często jak to możliwe. Kiedy będzie Pan/Pani w łóżku, należy często się obracać, aby odciążyć 
ucisk na jakikolwiek obszar skóry.

Nie wolno dotykać nacięcia. Nie wolno na niego nakładać balsamów ani kremów. Nie wolno go 
drapać ani zrywać strupów, ponieważ stanowią one barierę dla infekcji. Będzie mógł Pan/mogła 
Pani wziąć prysznic, jak tylko dreny z klatki piersiowej zostaną usunięte. 

Środki anestetyczne i przeciwbólowe, jakie Pan/Pani otrzymał(a), w połączeniu z brakiem 
aktywności, spowolnią cykl wypróżnień. Prosimy się tym nie martwić. Drugiego dnia po operacji 
otrzyma Pan/Pani czopek Dulcolax, aby pobudzić wypróżnienie. Czopek jest skuteczny dla 
większości pacjentów, nie powodując biegunki ani skurczów. Jeżeli odmówi Pan/Pani skorzystania 
z czopka, podamy Panu/Pani 60 ml mleka magnezji (Milk of Magnesia, MOM). Kilka dni po 
operacji wszystko powinno wrócić do normy. 

Niewyobrażalny ból

Nieznośny ból

Okropny ból

Bardzo intensywny ból

Głęboki, kłujący ból

Bardzo przykry ból

Przykry ból

Znośny ból

Dyskomfort

Ledwie zauważalny ból

Brak bólu

1010

99
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77

66

55
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33

22

11

00



5-4  Rekonwalescencja w szpitalu

Odżywianie po operacji
Będzie Pan/Pani wymagać zwiększenia podaży kalorii do gojenia, ale te kalorie powinny 
pochodzić z wysokiej jakości białka, warzyw i owoców. Zespół opiekujący się Panem/Panią będzie 
monitorować Pana/Pani dietę i odpowiednio ją zmodyfikuje. 

Nawet jeżeli nie ma Pan/Pani normalnego apetytu, zachęcamy do jedzenia. Chirurg może zalecić 
dietę niskotłuszczową, bezsolną po wypisie. Pielęgniarka poda Panu/Pani więcej szczegółów na 
temat zaleceń do przestrzegania w domu.  
 
Może być Panu/Pani zalecone unikanie napojów kofeinowych i bezkofeinowych przez 3 tygodnie 
po operacji, aby uniknąć migotania przedsionków. Migotanie przedsionków to przejściowa 
arytmia serca, która występuje u 30 – 35% pacjentów po zabiegu kardiochirurgicznym, ponieważ 
ich serce jest „nadpobudliwe”.  Kofeina (która jest obecna w kawie bezkofeinowej) może wywołać 
migotanie przedsionków u niektórych pacjentów po zabiegu kardiochirurgicznym. 

Kontrolowanie poziomu glukozy we krwi
Po operacji wiele pacjentów doświadcza podwyższone poziomy glikemii (cukru we krwi), nawet 
jeżeli nie mają cukrzycy. Jeżeli wystąpi to u Pana/Pani, być może przypadnie Pan/Pani do jednej z 
czterech kategorii:

1. Podwyższony poziom glikemii to tymczasowa odpowiedź na stress związany z operacją i 
przejdzie po kilku dniach lub tygodniach. Może Pan/Pani wymagać zastrzyków insuliny, 
zanim stan ten ustąpi.

2. Miał(a) Pan/Pani cukrzycę przed operacją, ale nie wiedział(a) o tym. 

3. Miał(a) Pan/Pani cukrzycę przed operacją, ale był(a) w stanie kontrolować poziom glikemii 
lekami doustnymi. Może Pan/Pani wymagać przez krótki okres insuliny, aby odzyskać 
kontrolę, ale istnieje dobre prawdopodobieństwo, że będzie Pan/Pani w stanie wznowić 
przyjmowanie leków doustnych kilka dni lub tygodni po wypisie. 

4. Miał(a) Pan/Pani cukrzycę przed operacją i kontrolował(a) poziom glikemii insuliną lub 
skojarzeniem insuliny z lekami doustnymi. Może Pan/Pani wymagać większych dawek 
insuliny, aby kontrolować cukier we krwi przez kilka dni lub tygodni po operacji. 

Przygotowanie do wypisu
Pozostanie Pan/Pani na piętrz B9E/B5E do czasu wypisu do domu. W tej kolejnej fazie może 
Pan/Pani wrócić do domu lub, w małym odsetku przypadków, zostać wypisany(-a) do ośrodka 
specjalistycznej opieki pielęgniarskiej na krótkoterminową rehabilitację. Długość czasu 
wymagany na tę fazę zależy od Pana/Pani indywidualnych postępów i potrzeb. Pana/Pani 
koordynator prowadzący pomoże Panu/Pani i rodzinie w poczynieniu niezbędnych przygotowań 
do powrotu pod opiekę domową lub na krótkoterminową, zanim zostanie Pan/Pani wypisany(-a) 
ze szpitala.

W dniu wypisu naszym celem jest wypisanie Pana/Pani przed godziną 11. Prosimy powiadomić 
swoją rodzinę o przewidywanej dacie i godzinie wypisu.

Wyślemy Pana/Panią do domu z listą leków, które należy przyjmować na serce i/lub inne 
problemy zdrowotne. Bardzo ważne jest zażywanie wszystkich leków zgodnie z zaleceniami. 
Równie ważne jest nieprzyjmowanie żadnych innych leków (dostępnych bez recepty lub z 
przepisu lekarza), które nie znajdują się na tej liście bez zatwierdzenia chirurga. Wiele leków, 
które może Pan/Pani uważać za bezpiecznie mogą wchodzić w interakcje z Pana/Pani lekami na 
serce, czyniąc je silniejszymi lub osłabiając je.



Rekonwalescencja po 
wypisie ze szpitala

W tej części opisano:
•  Jak wspomóc gojenie rany po szyciu

•  Odżywianie

•  Zdrowie emocjonalne

•  Wizyty kontrolne

•  Zwracanie uwagi na zwiększanie masy ciała

•  Zapobieganie zapaleniu wsierdzia

•  Kiedy dzwonić

•  Powrót do zajęć

•  Program stopniowego chodzenia

•  Prowadzenie pojazdu

•  Pływanie

•  Powrót do pracy
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• Zachęcamy do unikania palenia i przekażemy Panu/Pani informacje o programie rzucania. 
Może też Pan/Pani skorzystać z programu rzucania palenia na całe życie (Stop Smoking for 
Life Program) oferowanego przez Hartford Hospital; numer kontaktowy to 860-972-3668, gdzie 
można uzyskać pomoc przy rzucaniu palenia.

• Jeżeli nosi Pani biustonosz, najlepiej jest umieścić opatrunek gazowy na nacięciu, aby uchronić 
go przed pocieraniem i podrażnieniem.

• Należy brać prysznic codziennie i delikatnie obmyć nacięcie łagodnym mydłem z ciepłą (nie 
gorącą) wodą, używając koniuszków palców lub miękkiej gąbki. Należy unikać energicznego 
pocierania. Nacięcie należy dokładnie osuszyć czystym ręcznikiem. Nie wolno brać kąpieli 
w wannie ani zanurzać się w balii do gorącej kąpieli, zanim nacięcie się nie zagoi. Nie wolno 
na nacięcie nakładać kremów, olejków, talków, balsamów, ani go drapać. Nie wolno naruszać 
strupów. Nacięcie się stopniowo z czasem zagoi. Nie wolno zakrywać głównego nacięcia, chyba 
że zacznie się z niego sączyć. W takim przypadku należy je zakryć jałową gazą (dostępną w 
aptece) i zadzwonić do chirurga.

• Jeżeli nacięcie jest pokryte opatrunkiem, należy go zmieniać codziennie lub częściej, jeżeli 
zamoczy się lub zabrudzi. 

• Gdy rana przestanie się sączyć, należy zaprzestać stosowania opatrunków i umożliwić gojenie 
nacięcia na świeżym powietrzu. 

• Miejsca drenażu niekiedy się sączą i jest to naturalne. Jeżeli zacznie się z nich sączyć, należy 
je zakryć plastrem samoprzylepnym lub opatrunkiem do czasu, aż sączenie ustąpi. Miejsca 
drenażu rzadko kiedy ulegaj infekcji.

• Należy powiadomić chirurga, jeżeli zauważy Pan/Pani jakiekolwiek z następujących objawów:
 » Zwiększoną tkliwość wokół nacięcia

 » Zwiększone zaczerwienienie lub obrzęk wokół brzegów nacięcia

 » Jakiekolwiek sączenie z głównego nacięcia 

 » Musi Pan/Pani częściej zmieniać opatrunek ze względu na zwiększone sączenie

 » Nacięcie lub sączący się płyn zacznie brzydko pachnieć

6-1 Rekonwalescencja po wypisie ze szpitala

Jak wspomóc gojenie rany po szyciu

Odżywianie

Zdrowie emocjonalne

• Może Pan/Pani odnieść korzyści ze stosowania diety niskocholesterolowej i/lub małosolnej, 
w zależności od Pana/Pani schorzenia.  Jest bardziej istotnym, aby dobrze się odżywiać 
przez pierwszy miesiąc po operacji, niż przestrzegać ścisłej diety, chyba że ma jest Pan/Pani 
cukrzykiem.

• Może być Panu/Pani zalecone unikanie napojów kofeinowych lub bezkofeinowych przez 3 
tygodnie po operacji.

Po operacji nieczęsto wzmaga się stan emocjonalny. Można doświadczać lepszego i gorszego 
nastroju. Jeżeli Pana/Pani zdrowie emocjonalne nie wróci do normy w ciągu 3 miesięcy, prosimy 
zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.  
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Wizyty kontrolne
Oczekujemy, że odbędzie Pan/Pani wizytę kontrolną u chirurga i kardiologa w ciągu 2-4 tygodni po 
wypisie ze szpitala. Otrzyma Pan/Pani przedziały czasowe na te wizyty przy wypisie i to Pana/Pani 
obowiązkiem jest umówienie się na nie, jeżeli nie zostały już umówione dla Pana/Pani. 

Zwracanie uwagi na zwiększanie masy ciała
Należy ważyć się codziennie rano o tej samej porze i zapisywać wynik. Należy mieć na sobie 
tę samą ilość odzieży i używać tej samej wagi. Pomaga to w monitorowaniu zalegania płynów.  
Przez kilka tygodni po operacji nerki nieprawidłowo wydzielają hormon o nazwie hormon 
antydiuretyczny, który nakazuje organizmowi zatrzymywanie wody.  Aby zapobiec zaleganiu 
płynów, należy unikać nadmiernego przyjmowania płynów przez pierwszych kilka tygodni po 
operacji, chyba że zalecono Panu/Pani inaczej. Należy poinformować swojego lekarza, jeżeli 
przybierze Pan/Pani na wadze ponad 2 funty w ciągu jednego dnia lub 5 funtów w ciągu 
jednego tygodnia. 

Prosimy zapisywać swoją wagę codziennie na tej stronie i przynieść ją ze sobą na następną wizytę 
u kardiologa lub kardiochirurga.

 
Data  Godzina     Masa ciała
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Jeżeli wystąpią w Pana/Pani jakiekolwiek z następujących objawów, należy zadzwonić do chirurga: 
 � Problemy z oddychaniem

 � Duszność podczas leżenia na płasko

 � Suchy, męczący kaszel bez przeziębienia

 � Ból pogarszający się przy głębokim oddychaniu

 � Gorączka 101°F (38,3°C) lub wyższa

 � Sączenie, zaczerwienienie, stan zapalny, ucieplenie lub nowa obolałość w miejscu nacięcia

 � Przybranie na wadze 2 funtów w 1 dzień lub 5 funtów w 1 tydzień

 � Opuchlizna stóp, kostek, nóg lub brzucha

 � Zawroty głowy, oszołomienie

 � Zwiększone osłabienie i trudności z wykonywaniem zwykłych ćwiczeń

 � Ból w łydce, który pogarsza się, gdy stopa jest skierowana ku górze w stronę goleni 
 

Jeśli wystąpią u Pana/Pani jakiekolwiek z następujących objawów, należy się udać na najbliższą izbę 
przyjęć lub zadzwonić pod numer 911:

 � Duszność nieustępująca przy odpoczynku

 � Odkasływanie jasnoczerwonej krwi 

 � Ból w klatce piersiowej przypominający dławicę podobny  do tego, jaki występował przed operacją

 � Tętno szybsze niż 150 ud./min. z dusznością lub nowa nieregularna akcja serca

 � Epizody omdlenia

 � Silny ból brzucha

 � Jasnoczerwona krew w stolcu

 � Nagłe zdrętwienie lub osłabienie ramion lub nóg

 � Nagły, silny ból głowy

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia

Kiedy dzwonić

Zapalenie wsierdzia to infekcja zastawki (zastawek) serca.  Jeżeli przebył(a) Pan/Pani plastykę 
lub wymianę zastawki, należy poprosić lekarza o przepisanie antybiotyków na zabiegi 
stomatologiczne lub operacje.  Antybiotyki pomogą w zapobieżeniu zapaleniu wsierdzia.  Należy 
unikać zabiegów stomatologicznych przez pierwszych 6 miesięcy po operacji. Antybiotyki 
mogą być także potrzebne przed pewnymi zabiegami. Prosimy powiadomić każdego lekarza 
lub praktyka planującego przeprowadzić zabieg, że przebył(a) Pan/Pani plastykę lub wymianę 
zastawki i że może potrzebować premedykacji antybiotykami przed tym zabiegiem. (Na stronie 
9-1 w rozdziale Zasoby tej książeczki podaliśmy szczegóły).
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Ruch to zdrowie. Aktywność fizyczna jest ważna przy powrocie do zdrowia i powinna 
zwiększać się z czasem. Będzie Pan/Pani zmęczony(-a) przez kilka tygodni po zabiegu 
kardiochirurgicznym. Będzie Pan/Pani wymagać zrównoważonego podejścia do ćwiczeń i 
odpoczynku, w miarę jak powraca Pan/Pani do zdrowia. Może być konieczne zmodyfikowanie 
niektórych codziennych czynności, zanim Pana/Pani organizm wyzdrowieje. 

Ważne jest codzienne wstawanie i ubieranie się każdego rana. Należy nosić komfortową i luźną 
odzież, która nie uciska Pana/Pani nacięć. 

Jeżeli znosi Pan/Pani wchodzenie po schodach, można tę czynność wykonywać. Zaraz po 
powrocie do domu należy to robić powoli i wchodzić tylko po jednym stopniu naraz, jeżeli to 
konieczne. Prosimy pamiętać, że wchodzenie po schodach wymaga więcej wysiłku niż chodzenie. 
Jeżeli zmęczy się Pan/Pani podczas wchodzenia, należy zatrzymać się, odpocząć i potem 
kontynuować. NIE WOLNO wciągać się po schodach.

Należy działać bez pośpiechu. Jeżeli czynność przynosi ból, należy ją natychmiast zatrzymać. 
Nie wolno robić zbyt wiele i za szybko, ponieważ następnego dnia będzie Pan/Pani bardzo 
zmęczony(-a). Należy odpocząć z uniesionymi nogami przynajmniej dwa razy dziennie przez 20-
30 minut. Należy słuchać swojego organizmu; może on przekazywać sygnały, że trzeba odpocząć. 

Jeżeli przepisano Panu/Pani fizjoterapię (Physical Therapy, PT)/terapię zajęciową (Occupational 
Therapy, OT) po powrocie do domu, poprawa sprawności będzie kierowana przez terapeutów 
rehabilitacji domowej.

Powrót do zajęć

** Jeżeli przebył(a) Pan/Pani małoinwazyjną operację, prosimy o przeczytanie rozdziału 7 na temat 
szczególnych zaleceń.



Czynności, jakich należy unikać w ciągu tygodni 1-4:
• Podnoszenia ciężarów większych niż 10 funtów (5 kg)

• Podnoszenia niemowląt lub małych dzieci.

• Zbędnych czynności związanych z pchaniem lub ciągnięciem.  Na przykład może być konieczne 
użycie ramion do odepchnięcia się z pozycji siedzącej.

• Przerzucania łopatą, kopania albo cięcia trawy lub żywopłotu.

• Wychodzenia na spacer ze średnim lub dużym psem.

• Udziału w sportach kontaktowych.

Tygodnie 5 i 6:
Co można robić:
• Umiarkowane prace domowe - pranie, zamiatanie.
• Malowanie, lekkie stolarstwo. 
• Jazda na kosiarce i prace ogrodowe.
• Wyprowadzanie psa na spacer.
• Podnoszenie maks. 20 funtów (10 kg).
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Tygodnie 1 i 2:
Co można robić:   
• Brać prysznic, golić się i myć włosy (unikać 

kąpieli w wannie przez 6-8 tygodni).

• Przygotowywać podstawowe posiłki.

• Lekkie prace domowe: mycie naczyń, ścieranie 
kurzu, ścielenie łóżek. Nie wolno zmieniać 
pościeli.

• Pisać, czytać i pisać na maszynie/komputerze 
(praca przy biurku).

• Czytać, oglądać telewizję i słuchać muzyki.

• Szyć, robić na drutach i wykonywać inne robótki 
ręczne.

• Grać w karty i gry planszowe.

• Jechać samochodem jako pasażer na krótkich 
dystansach. Zakładać pas bezpieczeństwa.

• Wchodzić po schodach i schodzić z nich, 
zgodnie z osobistą tolerancją.

• Chodzić codziennie, jak opisano to w 
Programie stopniowego chodzenia na stronach 
6-5 i 6-6.

Tygodnie 3 i 4:
Co można robić:
• Wychodzić do restauracji i przygotowywać 

posiłki.

• Załatwiać sprawy i robić zakupy spożywcze 
(unikać podnoszenia!).

• Chodzić na nabożeństwa religijne, bingo i do 
kina.

• Grać na instrumencie (z restrykcją do 10 funtów 
wagi)

• Wykonywać lekkie prace domowe. Nie wolno 
zmieniać pościeli.

• Stopniowo powracać do aktywności seksualnej. 
Przyjmować pozycje odciążające, dopóki mostek 
się na zagoi (12 tygodni po operacji).

• Omówić rehabilitację kardiologiczną (rozdział 
8) ze swoich kardiologiem lub chirurgiem.

•  Kontynuować codziennie Program stopniowego 
chodzenia.

Prosimy przestrzegać ogólnych zaleceń, aby bezpiecznie powrócić do swoich zajęć.  
Pana/Pani chirurg może je zmodyfikować adekwatnie do konkretnego przypadku.

Czynności, jakich należy unikać:
• Przerzucania łopatą.

• Udziału w sportach kontaktowych.

• Wchodzenia na drabinę i prac przy 
suficie.
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Regularne ćwiczenia są niezbędne przy powrocie do zdrowia, a Program stopniowego 
chodzenia to najlepszy sposób na bezpieczne zwiększenie wytrzymałości. Ten cel jest 
osiągany przez stopniowe zwiększanie dystansu lub czasu, przez jaki może Pan/Pani chodzić. 
Począwszy od tygodnia 1 lub 2 po wypisie i kontynuując przez okres 4 do 8 tygodni, będzie 
Pan/Pani stopniowo zwiększać dystans i czas chodzenia, a tym samy zmniejszając liczbę 
spacerów w ciągu dnia. 

Ważne jest, aby chodzić po płaskim terenie. Jeżeli Pana/Pani okolica jest pagórkowata lub 
warunki pogodowe są skrajne (mroźno lub ponad 90°F [32°C]), należy chodzić wewnątrz 
budynku. Chodzenie po centrum handlowym, sklepie spożywczym lub z pokoju do 
pokoju w domu jest całkowicie dopuszczalne. Należy kierować swoje postępy zgodnie 
z samopoczuciem. Należy powtarzać ten sam etap tak długo, aż przestanie Pan/Pani 
czuć zmęczenie. W tym punkcie będzie Pan/Pani gotowy(-a) na następny etap. Powinien 
Pan/powinna Pani być w stanie prowadzić rozmowę podczas chodzenia. Rehabilitacja 
kardiologiczna (rozdział 8) jest generalnie zalecana od 4 do 6 tygodni po operacji. Pana/Pani 
kardiolog lub kardiochirurg sfinalizuje to skierowanie, kiedy przyjdzie Pan/Pani na wizytę 
kontrolną.

W poniższej tabeli zamieściliśmy etapy postępów

Program stopniowego chodzenia

6-etapowy program stopniowego chodzenia

 Czas trwania Częstotliwość Łącznie Ukończono  
    w szpitalu

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Kiedy będzie Pan/Pani w stanie chodzić przez 20 minut, odniesie Pan/Pani dodatkowe korzyści z 
dodania rozgrzewki i schłodzenia:

Rozgrzewka:   Powolny spacer przez 5 minut.

Ćwiczenie:   Energiczny spacer przez 20 minut.

Schłodzenie:    Powolny spacer przez 5 minut.

Przynajmniej 3-5 minut

Przynajmniej 5-7 minut

Przynajmniej 7-10 minut

Przynajmniej 10-15 minut

Przynajmniej 15-20 minut

Przynajmniej 20-30 minut

Przynajmniej 3-4X dziennie

 Przynajmniej 3-4X dziennie

Przynajmniej 2-3X dziennie

Przynajmniej 2X dziennie

Przynajmniej 2X dziennie

Przynajmniej 1X dziennie

Przynajmniej 12-20 minut/dzień

 Przynajmniej 15-28 minut/dzień

Przynajmniej 20-30 minut/dzień

Przynajmniej 20-30 minut/dzień

Przynajmniej 30-40 minut/dzień

Przynajmniej 20-30 minut/dzień
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Powrót do pracy
Wiele osób może wrócić do pracy po 4-6 
tygodniach po operacji. To, jak szybko 
może Pan/Pani wrócić zależy od stopnia 
gojenia i rodzaju wykonywanej pracy. 
Chirurg przekaże Panu/Pani, kiedy można 
bezpiecznie wrócić do pracy.

Prowadzenie pojazdu

Pływanie

• Gdy będzie Pan/Pani jechać 
samochodem, należy koniecznie zapiąć 
pas bezpieczeństwa w celi ochrony przed 
urazami.

• Może Pan/Pani wrócić do prowadzenia 
pojazdu 4 tygodnie po operacji.

• Należy unikać pływania do czasu upłynięcia 
12 tygodni od operacji.



Małoinwazyjna 
naprawa zastawki 
mitralnej
W tej części opisano:
•  Zalecenia dot. małoinwazyjnej naprawy    
 zastawki mitralnej

•  Aktywność

•  Prysznic i pielęgnacja nacięć

•  Nawyki społeczne i dieta

•  Zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu  
        wsierdzia 

•  Rehabilitacja kardiologiczna
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7-1 Małoinwazyjna naprawa zastawki mitralnej

Zalecenia dot. małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej
Po wypisie ze szpitala prosimy umówić się na wizytę u kardiologa w ciągu 1-2 tygodni.

Może Pan/Pani szybko się męczyć i doznawać umiarkowanego dyskomfortu w klatce piersiowej 
przez kilka pierwszych tygodni w domu.

Aktywność
W tym okresie może Pan/Pani wykonywać lekkie prace domowe, łatwe naprawy, chodzić po 
centrum handlowym i robić zakupy.

Można wykonywać czynności, przy których czuje się Pan/Pani komfortowo, takie jak odkurzanie, 
ścinanie trawy, podnoszenie przedmiotów, czy gra w golfa.

Chodzenie jest ważną częścią powrotu do zdrowia. Należy rozpocząć od co najmniej trzech 
pięciominutowych spacerów dziennie. Każdego dnia należy zwiększyć dystans.

Jeżeli znosi Pan/Pani wchodzenie po schodach, można tę czynność wykonywać.

Może Pan/Pani prowadzić pojazd 1 tydzień po wypisie ze szpitala.

Prysznic i pielęgnacja nacięć
Może Pan/Pani brać prysznic po powrocie do domu. Za pomocą koniuszków palców należy 
delikatnie obmyć nacięcia łagodnym mydłem i wodą. Wytrzeć się do sucha czystym ręcznikiem. 
Unikać kąpieli w wannie przez 8 tygodni.

Nawyki społeczne i dieta
Nie wolno palić.

Nie wolno spożywać kofeiny przez 3 tygodnie.

Do aktywności seksualnej można powrócić 2 tygodnie po wypisie. Można spożyć 1-2 napoje 
alkoholowe dziennie.

Może Pan/Pani odnieść korzyści ze stosowania diety niskocholesterolowej i/lub małosolnej, 
w zależności od Pana/Pani schorzenia. Jest bardziej istotnym, aby dobrze się odżywiać 
przez pierwszy miesiąc po operacji, niż przestrzegać ścisłej diety, chyba że ma jest Pan/Pani 
cukrzykiem.

Zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia
W rozdziale 9 tej książeczki podano szczegółowe informacje, jak zapobiegać infekcji w zastawce 
serca.

Rehabilitacja kardiologiczna
Rehabilitacja kardiologiczna (rozdział 8) jest generalnie zalecana od 2-4 tygodni po operacji. 
Pana/Pani kardiolog lub kardiochirurg sfinalizuje to skierowanie, kiedy przyjdzie Pan/Pani na 
wizytę kontrolną.



8 Rehabilitacja 
kardiologiczna

W tej części opisano:
•  Definicja rehabilitacji kardiologicznej

•  Artykuł AACVPR o korzyściach  
 z rehabilitacji kardiologicznej



Kardiochirurdzy z Hartford Hospital gorąco zalecają pacjentom uczestnictwo w programie 
rehabilitacji kardiologicznej po zawale lub operacji serca. Rehabilitacja kardiologiczna to 
udowodniona metoda na zmniejszenia ryzyka problemu z sercem w przyszłości, w tym zawału 
serca zakończonego lub niezakończonego zgonem. Jest to tak skuteczny program, że większość 
planów Medicare pokrywa 36 sesji rehabilitacji kardiologicznej.

Odniesie Pan/Pani korzyści z rehabilitacji kardiologicznej, jeżeli  
ma lub miał(a) Pan/Pani:

•  Niedawny zawał serca
• Ból w klatce piersiowej (dławicę)
• Angioplastykę lub procedurę założenia stentu
• Zabieg pomostowania tętnic wieńcowych
• Operację zastawki serca
• Niewydolność serca
• Kardiomiopatię
• Przeszczep serca

Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna
Rehabilitacja kardiologiczna to nadzorowany program ćwiczeń i edukacji opracowany 
szczególnie w celu pomocy pacjentom w powrocie do zdrowia z hospitalizacji związanej z 
sercem. Uczestnicy wykonują spokojne ćwiczenia 3 razy w tygodniu, stopniowo poprawiając 
wytrzymałość pod czujnym okiem pielęgniarek i fizjologów ćwiczenia, którzy monitorują EKG i 
ciśnienie krwi pacjentów. 

Oprócz nadzorowanych i bezpiecznych ćwiczeń, programy rehabilitacji kardiologicznej 
zapewniają terapię grupową i indywidualną oraz sesje edukacyjne opracowane, aby pomóc 
Panu/Pani we wdrożeniu zmian na drodze 
do zdrowego trybu życia. Podczas tych sesji 
omawiane są zdrowe dla serca zmiany w diecie, 
redukcja masy ciała, rzucenie palenia oraz 
panowanie nad stresem.

Aby rozpocząć udział w programie, wymagane 
jest skierowanie od lekarza. Pana/Pani kardiolog 
prawdopodobnie będzie współpracować z 
Panem/Panią, aby zorganizować rehabilitację 
w programie rehabilitacji kardiologicznej w 
Pana/Pani rejonie. Hartford Hospital oferuje 
programy rehabilitacji kardiologicznej w kilku 
miejscach, w tym w Hartford, Glastonbury i 
Farmington.

Rehabilitacja kardiologiczna

Przygotowanie do 
lepszego zdrowia dla serca

Oprócz wydłużenia przeżycia i poprawy 
zdrowia serca korzyści z uczestnictwa w 
programie rehabilitacji kardiologicznej 
obejmują:

• Zwiększoną energię i lepszą wydolność 
fizyczną

• Poprawione samopoczucie
• Poprawione zdolności radzenia sobie 

ze stresem
• Poprawione zdolności wykonywania 

pracy lub zadań
• Obniżenie ciśnienia krwi
• Obniżenie cholesterolu i cukru we krwi
• Redukcję masy ciała

„Lekarze uratowali mi życie, ale 
to Rehabilitacja Kardiologiczna 

pokazała mi, jak je żyć”. 
- pacjent Hartford Hospital w programie 

rehabilitacji kardiologicznej
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9 Zasoby

W tej części opisano:
•  Zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu  
        wsierdzia

•  Mended Hearts

•  WomenHeart

•  Strony internetowe z informacjami

•  Dodatkowa literatura na temat chorób   
 serca i operacji serca

• Testament życia



Zapalenie wsierdzia to infekcja zastawki (zastawek) serca. Jeżeli przebył(a) Pan/Pani 
plastykę lub wymianę zastawki, należy poprosić lekarza o przepisanie antybiotyków na 
zabiegi stomatologiczne lub operacje, albo w przypadku przedłużającej się podwyższonej 
temperatury. Antybiotyki pomogą w zapobieżeniu zapaleniu wsierdzia. Dla Pana/Pani 
wygody w tej książeczce zawarliśmy zalecenia dot.przepisywania antybiotyków na zabiegi 
stomatologiczne lub operacje. Prosimy wyciąć ją z tej książeczki i nosić w portfelu, aby 
okazać tę kartę swojemu dentyście lub innemu pracownikowi opieki medycznej, który może 
przeprowadzić na Panu/Pani zabieg lub operację w przyszłości. 

Należy unikać higienizacji zębów i zabiegów stomatologicznych przez pierwszych 6 
miesięcy po operacji. Jeżeli konieczny jest pilny zabieg stomatologiczny w ciągu 6 miesięcy 
po operacji, prosimy o kontakt z gabinetem chirurga, aby otrzymać zalecenia.

Zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia

9-1  Zasoby



Zasoby 9-2



9-3  Zasoby



Od ponad 70 lat organizacja Mended Hearts oferuje zachętę i informacje dla pacjentów z 
chorobą serca i ich rodzin. Hartford Hospital ma przyjemność współpracować z Mended Hearts, 
aby pomóc pacjentom takim jak Pan/Pani w celu zapewnienie dobrych doświadczeń.

Jeżeli zostanie Pan/Pani hospitalizowany przed operacją, przedstawiciel Mended Hearts może 
zadzwonić lub przyjść w odwiedziny do Pana/Pani. Po operacji osoba kontaktowa z Mended 
Hearts z chęcią odpowie na wszelkie Pana/Pani pytania oraz zapewni, że Pana/Pani życie po 
operacji może być obfitujące we wrażenia i satysfakcjonujące.

Pomocne informacje o lokalnym oddziale nr 9 Mended Hearts w CT można znaleźć na stronie:  
www.mendedheartsct.org.

Z Johnem Klimczakiem, przedstawicielem oddziału nr 9 w CT, można skontaktować się pod 
numerem (860) 593-9419 lub adresem  
jklimczak@sbcglobal.net.

Więcej informacji o tej krajowej organizacji non-profit można znaleźć na stronie:  
www.mendedhearts.org.

Mended Hearts, Inc.

Zasoby 9-4

(Krajowa Koalicja dla Kobiet w Chorobami Serca)



Your Heart Valve (Twoja zastawka serca)
www.yourheartvalve.com 

Heart Valve Surgery (Operacja zastawki serca)
www.heart-valve-surgery.com

American Heart Association (Amerykańskie 
Towarzystwo Kardiologiczne)
www.americanheart.org

American Heart Association - Heart Hub 
(Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne - 
Centrum informacji o sercu)
www.hearthub.org

American College of Cardiology (Amerykańskie 
Kolegium Kardiologiczne)
www.acc.org

Society of Thoracic Surgeons (Stowarzyszenie 
Torakochirurgów)
www.sts.org
 
National Heart, Lung and Blood Institute 
(Narodowy Instytut Chorób Serca, Płuc i Układu 
Krwiotwórczego)
www.nhlbi.nih.gov/health 
 

Przydatne strony internetowe

The Open Heart Companion: Preparation and Guidance for Open-Heart Surgery 
(Przewodnik po otwartym sercu: Przygotowanie i wytyczne dot. operacji na otwartym sercu) 
autor: Maggie Lichtenberg

The Cardiac Recovery Handbook: The Complete Guide to Life after Heart Attack or Heart 
Surgery (Podręcznik kardiologicznego powrotu do zdrowia: kompletny przewodnik dotyczący 
życia po zawale serca lub operacji serca) autor: Paul Kligfield, MD

Sugerowana literatura na temat chorób serca i operacji serca
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Testament życia (Oświadczenie woli w sprawie podtrzymywania życia i Wyznaczenie 
przedstawiciela ds. opieki zdrowotnej) to ważne dokumenty, które przekazują Pana/
Pani pracownikom opieki zdrowotnej i członkom Pana/Pani rodziny, jakie działania chce 
Pan/Pani, aby zostały podjęte w razie pewnych schorzeń, jak również wyznacza on, kto 
będzie podejmować decyzje medyczne za Pana/Panią, jeżeli Pan/Pani nie będzie w stanie 
przekazywać swojej woli. 

Jeżeli już posiada Pan/Pani swój testament życia, prosimy przynieść egzemplarz na 
konsultację z kardiochirurgiem. 

Jeżeli wypełni Pan/Pani testament życia przed operacją, można go przefaksować na numer 
(860) 522-3951 do gabinetu chirurga, aby został on zeskanowany i zamieszczony w Pana/Pani 
dokumentacji medycznej.

• Dodatkowe informacje, zasoby i formularze można znaleźć, przeszukując następującej 
strony internetowe terminem „Advance Directives” (testament życia):  Hartfordhospital.
org i Ct.gov lub kontaktując się z biurem CT Prokuratora Generalnego (CT Office of the 
Attorney General) 860.808.5318. 

• Kompletne formularze gotowe do wypełnienia także znajdują się na następujących 
stronach.  

• Wymaganych jest 2 świadków (w wieku co najmniej 18 lat).

• Jeżeli nie jest Pan/Pani mieszkańcem stanu CT, może Pan/Pani poszukać konkretnych 
dokumentów na lokalnej dla siebie lub stanowej stronie internetowej. 

Testament życia
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APPOINTMENT OF HEALTH CARE REPRESENTATIVE

I understand that, as a competent adult, I have the right to make decisions about my health 
care. There may come a time when I am unable, due to incapacity, to make my own health 
care decisions. In these circumstances, those caring for me will need direction and will turn 
to someone who knows my values and health care wishes. By signing this appointment of 
health care representative, I appoint a health care representative with legal authority to 
make health care decisions on my behalf in such case or at such time.

I appoint ___________________________________ to be my health care representative. 
If my attending physician determines that I am unable to understand and appreciate the 
nature and consequences of health care decisions and to reach and communicate an 
informed decision regarding my health care representative is authorized to (1) accept 
or refuse any treatment, service or procedure used to diagnose or treat my physical 
or mental condition, except as otherwise provided by law, such as psychosurgery or 
shock therapy as defined in Conn. Gen. Stat. §  17a-540, and (2) make the decision to 
provide, withhold or withdraw life support systems.

I direct my health care representative to make decisions on my behalf in accordance with 
my wishes as stated in a living will, or as otherwise known to my health care representative. 
In the event my wishes are not clear or a situation arises that I did not anticipate, my health 
care representative may make a decision in my best interests, based upon what is known 
of my wishes. 

If ________________________________ is unwilling or unable to serve as my health care 
representative, I appoint ____________________________________ to be my alternative 
health care representative.

This request is made, after careful reflection, while I am of sound mind. 

______ / ______ / ______ (Date)             X______________________________

WITNESSES' STATEMENTS

This document was signed in our presence by _____________________________ the author of 
this document, who appeared to be eighteen years of age or older, of sound mind and able to 
understand the nature and consequences of health care decisions at the time this document was 
signed. The author appeared to be under no improper influence. We have subscribed this 
document in the author's presence and at the author's request and in the presence of each 
other.

x__________________________ x___________________________ 
(Witness) (Witness)
x__________________________ x___________________________ 
(Number and Street) (Number and Street) 
x__________________________ x___________________________ 
(City, State and Zip Code) (City, State and Zip Code) 
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LIVING WILL or HEALTH CARE INSTRUCTIONS 

If the time comes when I am incapacitated to the point when I can no longer actively take part in 
decisions for my own life, and am unable to direct my physician as to my own medical care, I 
wish this statement to stand as a statement  of my wishes. 

I, ________________________________, the author of this document, request that, if my 
condition is deemed terminal or if I am determined to be permanently unconscious, I be 
allowed to die and not be kept alive through life support systems.

By terminal condition, I mean that I have an incurable or irreversible medical condition which, 
without the administration of life support systems, will, in the opinion of my attending physician, 
result in death within a relatively short time. By permanently unconscious I mean that I am in a 
permanent coma or persistent vegetative state which is an irreversible condition in which I am at 
no time aware of myself or the environment and show no behavioral response to the 
environment.

          Specific Instructions
Listed below are my instructions regarding particular types of life support systems. This list is not 
all-inclusive. My general statement that I not be kept alive through life support systems provided 
to me is limited only where I have indicated that I desire a particular treatment to be provided. 

Provide Withhold
 Cardiopulmonary Resuscitation __________________________
 Artificial Respiration (including a respirator) __________________________
Artificial means of providing nutrition and hydration __________________________

________________________________________ __________________________
________________________________________ __________________________

Other specific requests: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

I do want sufficient pain medication to maintain my physical comfort. I do not intend any 
direct taking of my life, but only that my dying not be unreasonably prolonged. 

This request is made, after careful reflection, while I am of sound mind.

______ / ______ / ______  (Date)             X______________________________
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WITNESSES' STATEMENTS 

This document was signed in our presence by _____________________________ the author of 
this document, who appeared to be eighteen years of age or older, of sound mind and able to 
understand the nature and consequences of health care decisions at the time this document was 
signed. The author appeared to be under no improper influence. We have subscribed this 
document in the author's presence and at the author's request and in the presence of each 
other.

x__________________________ x___________________________
(Witness)               (Witness)              
x__________________________ x___________________________
(Number and Street)      (Number and Street)
x__________________________ x___________________________
(City, State and Zip Code)                               (City, State and Zip Code)
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