
ـــل. ـــه يف اللي ـــاء اىل جانب البق
ـــة.  ـــة الرئ ـــود وإصاب ـــيمنع هم ـــذا س ـــق، وه ـــس بعم ـــعال والتنف ـــى الس ـــك ع ـــجع طفل ش
ـــى  ـــاعده ع ـــي يس ـــب وامل ـــل اللع ـــة مث ـــطته الطبيعي ـــام بأنش ـــى القي ـــل ع ـــجيع الطف تش
الشـــفاء بشـــكل أرسع. بعـــد العمليـــة الجراحيـــة يتـــم إعطـــاء بعـــض األطفـــال نظـــام غـــذايئ 
قليـــل امللـــح لتقليـــل تراكـــم الســـوائل يف الجســـم، ومـــن املمكـــن وصـــف أدويـــة لـــه 
ـــا بعـــد الخـــروج  ـــم تناوله ـــي يت ـــة والت ـــول، والديجوكســـن، واملضـــادات الحيوي كمـــدرات الب

ـــا. ـــفى أيض ـــن املستش م
 قـــد يصـــاب بعـــض األطفـــال بالحمـــى لبضعـــة أيـــام، وهـــو رد فعـــل طبيعـــي عـــى 
ـــاج. ـــي الع ـــب لتلق ـــة الطبي ـــب مراجع ـــة يج ـــذه الحال ـــتمرت ه ـــن إذا اس ـــة. ولك الجراح

العناية املنزلية:
ـــمح  ـــا، ويُس ـــا وجافً ـــدر نظيًف ـــرح يف الص ـــكان الج ـــى م ـــاظ ع ـــب الحف ـــام، يج ـــكل ع  بش
للعديـــد مـــن األطفـــال باالســـتحامم لفـــرة قصـــرة واســـتخدام املناشـــف الناعمـــة للتجفيـــف. 
ـــة  ـــن مامرس ـــاع ع ـــب االمتن ـــن يج ـــة ولك ـــطة املنزلي ـــة األنش ـــم مبامرس ـــمح له ـــادة، يس ع
ـــن  ـــابيع م ـــدة أس ـــد ع ـــة إال بع ـــاب إىل املدرس ـــع الذه ـــة. مين ـــة والثقيل ـــات الصعب الرياض
الجراحـــة. إذا ظهـــرت عامـــات الحمـــى لوقـــت طويـــل أو أمل يف الصـــدر أو مشـــاكل يف 
ـــب. ـــة الطبي ـــب مراجع ـــرح ، فيج ـــكان الج ـــرار يف م ـــح أو االحم ـــورم أو القي ـــس أو الت التنف
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طرق التشخيص: 
ـــو(،  ـــب )اإلك ـــدى القل ـــط ص ـــينية، تخطي ـــعة الس ـــدر باألش ـــر الص ـــب، تصوي ـــط القل تخطي

)CT scan( ـــراس ـــر املف ـــن)MRI(، وتصوي ـــر الرن ـــة، وتصوي ـــطرة القلبي القس

العاج :
ـــة إىل عـــاج.  ـــن بأمـــراض القلـــب الخلقي ـــع األطفـــال املصاب ـــاج جمي ـــي: ال يحت العـــاج الطب

ـــل أخصـــايئ القلـــب. ـــاج فقـــط اىل ان متابعـــة مســـتمرة مـــن قب بعـــض الحـــاالت تحت
 هناك العديد من العاجات الطبية املتاحة للمساعدة يف تحسن وظائف القلب.

قســـطرة القلـــب العاجيـــة: ميكـــن ان تكـــون عاجـــا فعـــاال للغايـــة يف بعـــض أنـــواع أمـــراض 
القلـــب. يســـتخدم طبيـــب القلـــب قســـاطر خاصـــة للوصـــول إىل القلـــب عـــن طريـــق وريـــد 
ـــح القفـــص الصـــدري، لرفـــع العيـــب  ـــة مـــن دون الحاجـــة اىل الجراحـــة وفت الرجـــل أو الرقب
املوجـــود يف القلـــب. تشـــمل العيـــوب التـــي ميكـــن عاجهـــا بهـــذه الطريقـــة إغـــاق فتحـــة 

بـــن األذينـــن، فتـــح صـــامم ضيـــق أو وريـــد رفيـــع، وإغـــاق العـــروق غـــر الطبيعيـــة.

العاج الجراحي:
االستعداد للجراحة:

ـــبوعن  ـــل أس ـــة. قب ـــل الجراح ـــكان قب ـــدر اإلم ـــدة ق ـــة جي ـــك يف صح ـــى طفل ـــب أن يبق يج
ـــرد أو الحمـــى. يف  ـــًدا عـــن األشـــخاص املصابـــن بال ـــة ، ابـــق طفلـــك بعي ـــخ العملي مـــن تاري
ـــب  ـــروا الطبي ـــدة، اخ ـــذه امل ـــال ه ـــرد خ ـــعال او ال ـــى او الس ـــد بالحم ـــة الول ـــال إصاب ح

ـــك. بذل
ـــة اىل  ـــة طفلكـــم باإلضاف ـــوا دوراً أكـــر يف رعاي ـــا بعـــد الجراحـــة: ميكنكـــم أن تلعب ـــة م  رعاي

ما هي االمراض القلبية الخلقية ؟
املقصـــود بكلمـــة "خلقـــي" هـــو وجـــود املـــرض منـــذ الـــوالدة. إذا مل ينمـــو القلـــب ورشايينـــه 
ـــم  ـــن يت ـــب. ح ـــوب يف القل ـــاد عي ـــك إىل ايج ـــيؤدي ذل ـــي، س ـــكل طبيع ـــوالدة بش ـــل ال قب
ـــي لـــدى املولـــود، هنـــاك العديـــد مـــن الخطـــوات  ـــي خلق تشـــخيص وجـــود مـــرض قلب
ــاج  ــار العـ ــراح يف اختيـ ــب والجـ ــايئ القلـ ــاعدة أخصـ ــا ملسـ ــب اجراؤهـ ــل يجـ والتحاليـ

ـــطرة. ـــة أو قس ـــة جراحي ـــون عملي ـــن أن يك ـــذي ميك ـــب وال املناس
 تفـــي أمـــراض القلـــب الخلقيـــة: يعاين تســـعة عـــى األقل مـــن كل 1000 مولود يف الســـنة من 
عيـــوب يف القلـــب، أي مـــا يقـــارب الواحـــد باملائة مـــن املواليد األحيـــاء. احيانا يكـــون العيب يف 

القلب طفيفا جدا لدرجة ال تظهر فيها أي عامة عى املولود.

كيف تحدث امراض القلب الخلقية؟
قـــد تتســـاءل عـــن ســـبب إصابـــة طفلـــك مبـــرض قلبـــي. معظـــم األطفـــال ال يصابـــون 
ـــة  ـــد عل ـــا يوج ـــراض، ف ـــذه االم ـــد ه ـــل بأح ـــب طف ـــة، وإذا أصي ـــب الخلقي ـــراض القل بأم
واضحـــة إلصابتـــه. لذلـــك غالبـــاً، ال يســـتطيع الوالديـــن اتخـــاذ إجـــراءات ملنـــع إصابـــة 
ولدهـــم بهـــذه االمـــراض. ال عاقـــة ألمـــراض القلـــب الخلقيـــة بالوضـــع االجتامعـــي أو 
العـــرق أو الثقافـــة.  تتســـبب بعـــض املتازمـــات الوراثيـــة )مثـــل متازمـــة داون، دي جـــورج، 
وليامـــز، ونونـــان( مبشـــاكل يف القلـــب، إىل جانـــب عيـــوب يف أجهـــزة الجســـم األخـــرى. كـــام 
ـــا  ـــة، مب ـــاهم يف االصاب ـــد تس ـــل ق ـــل الحم ـــاعدة يف أوائ ـــل املس ـــن العوام ـــد م ـــاك العدي هن
ـــات  ـــة االضطراب ـــباب وادوي ـــب الش ـــة ح ـــرع وادوي ـــات ال ـــة نوب ـــتخدام أدوي ـــك اس يف ذل
ـــل  ـــراض الفروســـية األخـــرى ومـــرض الفيني ـــاء بالجـــدري واألم ـــة اىل االبت النفســـية، باإلضاف

ـــدرة. ـــواد املخ ـــي امل ـــول وتعاط ـــكري، ورشب الكح ـــا والس كيتونيوري
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