نفســا عميقــا وأحبســه يف رئتيــك وقــم بالشــد ملــدة  ١٠ثــواين ،وكأنــك تنفــخ
بالونــاً وفم ــك مقف ــل ،ث ــم بعده ــا اخ ــرج اله ــواء املحب ــوس بش ــكل طبيع ــي)
متك ــن املري ــض م ــن اس ــتعادة إيق ــاع القل ــب الطبيع ــي .يج ــب ع ــى الطبي ــب
أن ي ــويص به ــذه املن ــاورة.

تنويه:
يــوىص بــأن يتعلــم فــرد واحــد عــى األقــل مــن أف ـراد العائلــة طريقــة إنعــاش
القلــب ،إذا أصيــب املريــض بنوبــة قلبيــة مفاجئــة ،فــإن هــذا التدريــب ميكــن
أن يحــدث فر ًقــا بــن املــوت والحيــاة.

• هل تعرف ما هو جهاز تنظيم رضبات القلب املؤقت؟
هو جهاز يستخدم لضبط رسعة وإيقاع رضبات القلب.
• ه ــل تع ــرف ك ــم م ــن الوق ــت تحت ــاج إىل جه ــاز تنظي ــم رضب ــات القل ــب
مؤق ــت؟
لع ــدة أي ــام اىل ان يت ــم التحك ــم باضطــراب النظ ــم القلب ــي أو الب ــدء بع ــاج
جدي ــد.
• هل تعرف كيف يعمل ال ICD؟
يعط ــي ه ــذا الجه ــاز صدم ــة كهربائي ــة للقل ــب لتصحي ــح إيق ــاع القل ــب غ ــر
الطبيع ــي.
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ماذا تعرف عن اضطراب النظم القلبي؟

ماذا تعرف عن اضطراب النظم القلبي؟

• هـــل تعـــرف كـــم هـــو معـــدل رضبـــات القلـــب يف الدقيقـــة يف الحالـــة
الطبيعيـــة؟
حوايل  100-60رضبة يف الدقيقة
• هل تعرف ماذا يفعل القلب؟
القلب هو مضخة تضخ الدم يف جميع أنحاء الجسم.
• ما هو عدم اضطراب النظم القلبي ؟
هو تغيري غري طبيعي يف رسعة أو انتظام النبض أو كليهام.
• ما هي األسباب املحتملة اضطراب النظم القلبي؟
التشوهات الخلقية  -عدم كفاية تدفق الدم إىل القلب – السكتة القلبية
• ه ــل تع ــرف م ــا ه ــي التغيــرات الت ــي تح ــدث نتيج ــة اظطــراب النظ ــام
القلب ــي؟
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يــؤدي اضط ـراب النظــم القلبــي إىل ايجــاد خلــل يف كفــاءة القلــب (نقــص يف
حجــم الــدم الــذي يتــم ضخــه لتوفــر األكســجني لألنســجة).

التامري ــن الرياضي ــة ف ــو ًرا يف ح ــال ظه ــور عالم ــات ال ــدوار أو ضي ــق التنف ــس
أو أمل يف الص ــدر.

• مـــا هـــي طـــرق تشـــخيص اضطـــراب النظـــم القلبـــي واكتشـــاف العلـــة
املس ــببة ل ــه؟
تحاليــل الــدم :لقيــاس مســتويات االلكرتوليتــات يف الــدم مثــل البوتاســيوم أو
األدويــة مثــل الكينيديــن أو الديجوكســن.
تحالي ــل أخ ــرى :تخطي ــط القل ــب  ،جه ــاز هول ــر (جه ــاز تخطي ــط كهربائي ــة
القل ــب الس ــامح بالتج ــول)  -اختب ــار اجه ــاد القل ــب

• هل تعرف ما هو النظام الغذايئ املناسب ملرضك؟
انخفـــاض مســـتويات البوتاســـيوم يف الـــدم يف بعـــض األحيـــان يـــؤدي إىل
اضطـــراب يف النظـــم القلبـــي ،لـــذا يجـــب عـــى املريـــض تنـــاول األطعمـــة
الغني ــة بالبوتاس ــيوم مث ــل امل ــوز ،الخ ــوخ ،الخــراوات الورقي ــة ،والربتق ــال.
كـــا ويجـــب عـــى املريـــض تجنـــب تنـــاول الكحـــول أو الكافيـــن بكـــرة.

• هل تعرف ما هي مضاعفات اضطراب النظم القلبي؟
الدوار – فقدان الوعي  -جلطات الدم  -السكتة القلبية
• هل تعرف كم يجب أن يكون مستوى نشاطك وفقًا ملرضك؟
ال يجــب عــى املريــض ان يحــد مــن نشــاطه الطبيعــي .ويف الواقــع ،ميكــن أن
يــؤدي التمريــن الريــايض املنتظــم تحــت إرشاف الطبيــب إىل تحســن اللياقــة
القلبي ــة الوعائي ــة .يج ــب تجن ــب النش ــاط الزائ ــد والتوق ــف ع ــن مامرس ــة
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• هل تعرف املدة الالزمة التي يجب عليك فيها تناول أدويتك؟
األدوي ــة ميكنه ــا فق ــط التحك ــم باضطــراب النظ ــم القلب ــي ،ولي ــس عالج ــه.
ال يج ــب ع ــى املري ــض التوق ــف ع ــن تن ــاول ال ــدواء املوص ــوف ،حت ــى ل ــو مل
يك ــن يع ــاين م ــن أي ــة أعــراض ،م ــن دون استش ــارة الطبي ــب.
• ه ــل تع ــرف م ــا األع ــال الت ــي ميك ــن ان تس ــاعدك عندم ــا يب ــدأ نظ ــم
قلب ــك باالضطــراب؟
يف بع ــض ح ــاالت اضط ـراب النظ ــم القلب ــي ،ميك ــن ملن ــاورة فالس ــالفا (تنف ــس
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