
  

تنويه:
يـــوىص بـــأن يتعلـــم فـــرد واحـــد عـــى األقـــل مـــن أفـــراد العائلـــة طريقـــة إنعـــاش 
القلـــب، إذا أصيـــب املريـــض بنوبـــة قلبيـــة مفاجئـــة، فـــإن هـــذا التدريـــب ميكـــن 

ـــا بـــن املـــوت والحيـــاة. أن يحـــدث فرًق

نفســـا عميقـــا وأحبســـه يف رئتيـــك وقـــم بالشـــد ملـــدة ١٠ ثـــواين، وكأنـــك تنفـــخ 
ـــي(  ـــكل طبيع ـــوس بش ـــواء املحب ـــرج اله ـــا اخ ـــم بعده ـــل، ث ـــك مقف ـــاً وفم بالون
ـــب  ـــى الطبي ـــب ع ـــي. يج ـــب الطبيع ـــاع القل ـــتعادة إيق ـــن اس ـــض م ـــن املري متك

ـــاورة. ـــذه املن ـــويص به أن ي

• هل تعرف ما هو جهاز تنظيم رضبات القلب املؤقت؟
هو جهاز يستخدم لضبط رسعة وإيقاع رضبات القلب.

ـــب  ـــات القل ـــم رضب ـــاز تنظي ـــاج إىل جه ـــت تحت ـــن الوق ـــم م ـــرف ك ـــل تع • ه
ـــت؟ مؤق

ـــاج  ـــدء بع ـــي أو الب ـــم القلب ـــراب النظ ـــم باضط ـــم التحك ـــام اىل ان يت ـــدة أي لع
ـــد. جدي

• هل تعرف كيف يعمل ال ICD؟
ـــر  ـــب غ ـــاع القل ـــح إيق ـــب لتصحي ـــة للقل ـــة كهربائي ـــاز صدم ـــذا الجه ـــي ه يعط

ـــي. الطبيع
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ماذا تعرف عن اضطراب النظم القلبي؟



  

ـــق التنفـــس  ـــدوار أو ضي ـــور عالمـــات ال ـــوًرا يف حـــال ظه ـــة ف ـــن الرياضي التامري
أو أمل يف الصـــدر.

• هل تعرف ما هو النظام الغذايئ املناسب ملرضك؟
ــؤدي إىل  ــان يـ ــض األحيـ ــدم يف بعـ ــيوم يف الـ ــتويات البوتاسـ ــاض مسـ  انخفـ
اضطـــراب يف النظـــم القلبـــي، لـــذا يجـــب عـــى املريـــض تنـــاول األطعمـــة 
الغنيـــة بالبوتاســـيوم مثـــل املـــوز، الخـــوخ، الخـــراوات الورقيـــة، والربتقـــال. 

كـــام ويجـــب عـــى املريـــض تجنـــب تنـــاول الكحـــول أو الكافيـــن بكـــرة.

• هل تعرف املدة الالزمة التي يجب عليك فيها تناول أدويتك؟
ـــه.  ـــس عالج ـــي، ولي ـــم القلب ـــراب النظ ـــم باضط ـــط التحك ـــا فق ـــة ميكنه األدوي
ـــو مل  ـــى ل ـــوف، حت ـــدواء املوص ـــاول ال ـــن تن ـــف ع ـــض التوق ـــى املري ـــب ع ال يج

ـــب. ـــارة الطبي ـــن دون استش ـــراض، م ـــة أع ـــن أي ـــاين م ـــن يع يك

ـــم  ـــدأ نظ ـــا يب ـــاعدك عندم ـــن ان تس ـــي ميك ـــامل الت ـــا األع ـــرف م ـــل تع • ه
قلبـــك باالضطـــراب؟

ـــاورة فالســـالفا )تنفـــس  ـــي، ميكـــن ملن  يف بعـــض حـــاالت اضطـــراب النظـــم القلب

يـــؤدي اضطـــراب النظـــم القلبـــي إىل ايجـــاد خلـــل يف كفـــاءة القلـــب )نقـــص يف 
حجـــم الـــدم الـــذي يتـــم ضخـــه لتوفـــر األكســـجن لألنســـجة(.

• مـــا هـــي طـــرق تشـــخيص اضطـــراب النظـــم القلبـــي واكتشـــاف العلـــة 
املســـببة لـــه؟

تحاليـــل الـــدم: لقيـــاس مســـتويات االلكرتوليتـــات يف الـــدم مثـــل البوتاســـيوم أو 
األدويـــة مثـــل الكينيديـــن أو الديجوكســـن.

ـــة  ـــط كهربائي ـــاز تخطي ـــرت )جه ـــاز هول ـــب ، جه ـــط القل ـــرى: تخطي ـــل أخ تحالي
ـــب ـــاد القل ـــار اجه ـــول( - اختب ـــامح بالتج ـــب الس القل

• هل تعرف ما هي مضاعفات اضطراب النظم القلبي؟
 الدوار – فقدان الوعي - جلطات الدم - السكتة القلبية

• هل تعرف كم يجب أن يكون مستوى نشاطك وفًقا ملرضك؟
ال يجـــب عـــى املريـــض ان يحـــد مـــن نشـــاطه الطبيعـــي. ويف الواقـــع، ميكـــن أن 
يـــؤدي التمريـــن الريـــايض املنتظـــم تحـــت إرشاف الطبيـــب إىل تحســـن اللياقـــة 
ـــة  ـــن مامرس ـــف ع ـــد والتوق ـــاط الزائ ـــب النش ـــب تجن ـــة.  يج ـــة الوعائي القلبي

  ماذا تعرف عن اضطراب النظم القلبي؟  
• هـــل تعـــرف كـــم هـــو معـــدل رضبـــات القلـــب يف الدقيقـــة يف الحالـــة 

الطبيعيـــة؟
حوايل 60-100 رضبة يف الدقيقة

• هل تعرف ماذا يفعل القلب؟
القلب هو مضخة تضخ الدم يف جميع أنحاء الجسم.

• ما هو عدم اضطراب النظم القلبي ؟
هو تغير غر 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

ـــام  ـــراب النظ ـــة اظط ـــدث نتيج ـــي تح ـــرات الت ـــي التغي ـــا ه ـــرف م ـــل تع • ه
ـــي؟ القلب
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