البق ــاء اىل جانب ــه يف اللي ــل.
ش ــجع طفل ــك ع ــى الس ــعال والتنف ــس بعم ــق ،وه ــذا س ــيمنع هم ــود وإصاب ــة الرئ ــة.
تش ــجيع الطف ــل ع ــى القي ــام بأنش ــطته الطبيعي ــة مث ــل اللع ــب وامل ــي يس ــاعده ع ــى
الشــفاء بشــكل أرسع .بعــد العمليــة الجراحيــة يتــم إعطــاء بعــض األطفــال نظــام غــذايئ
قليـــل امللـــح لتقليـــل تراكـــم الســـوائل يف الجســـم ،ومـــن املمكـــن وصـــف أدويـــة لـــه
كم ــدرات الب ــول ،والديجوكس ــن ،واملض ــادات الحيوي ــة والت ــي يت ــم تناوله ــا بع ــد الخ ــروج
م ــن املستش ــفى أيض ــا.
قـــد يصـــاب بعـــض األطفـــال بالحمـــى لبضعـــة أيـــام ،وهـــو رد فعـــل طبيعـــي عـــى
الجراح ــة .ولك ــن إذا اس ــتمرت ه ــذه الحال ــة يج ــب مراجع ــة الطبي ــب لتلق ــي الع ــاج.
العناية املنزلية:
بش ــكل ع ــام ،يج ــب الحف ــاظ ع ــى م ــكان الج ــرح يف الص ــدر نظي ًف ــا وجافً ــا ،ويُس ــمح
للعديــد مــن األطفــال باالســتحامم لفــرة قصــرة واســتخدام املناشــف الناعمــة للتجفيــف.
ع ــادة ،يس ــمح له ــم مبامرس ــة األنش ــطة املنزلي ــة ولك ــن يج ــب االمتن ــاع ع ــن مامرس ــة
الرياض ــات الصعب ــة والثقيل ــة .مين ــع الذه ــاب إىل املدرس ــة إال بع ــد ع ــدة أس ــابيع م ــن
الجراحـــة .إذا ظهـــرت عالمـــات الحمـــى لوقـــت طويـــل أو أمل يف الصـــدر أو مشـــاكل يف
التنف ــس أو الت ــورم أو القي ــح أو االحمــرار يف م ــكان الج ــرح  ،فيج ــب مراجع ــة الطبي ــب.
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ما هي االمراض القلبية الخلقية

ما هي االمراض القلبية الخلقية ؟

املقصــود بكلمــة "خلقــي" هــو وجــود املــرض منــذ الــوالدة .إذا مل ينمــو القلــب ورشايينــه
قب ــل ال ــوالدة بش ــكل طبيع ــي ،س ــيؤدي ذل ــك إىل ايج ــاد عي ــوب يف القل ــب .ح ــن يت ــم
تش ــخيص وج ــود م ــرض قلب ــي خلق ــي ل ــدى املول ــود ،هن ــاك العدي ــد م ــن الخط ــوات
والتحاليـــل يجـــب اجراؤهـــا ملســـاعدة أخصـــايئ القلـــب والجـــراح يف اختيـــار العـــاج
املناس ــب وال ــذي ميك ــن أن يك ــون عملي ــة جراحي ــة أو قس ــطرة.
تفــي أمـراض القلــب الخلقيــة :يعاين تســعة عــى األقل مــن كل  1000مولود يف الســنة من
عيــوب يف القلــب ،أي مــا يقــارب الواحــد باملائة مــن املواليد األحيــاء .احيانا يكــون العيب يف
القلب طفيفا جدا لدرجة ال تظهر فيها أي عالمة عىل املولود.

طرق التشخيص:
تخطي ــط القل ــب ،تصوي ــر الص ــدر باألش ــعة الس ــينية ،تخطي ــط ص ــدى القل ــب (اإلك ــو)،
القس ــطرة القلبي ــة ،وتصوي ــر الرن ــن( ،)MRIوتصوي ــر املفــراس ()CT scan
العالج :
الع ــاج الطب ــي :ال يحت ــاج جمي ــع األطف ــال املصاب ــن بأم ـراض القل ــب الخلقي ــة إىل ع ــاج.
بع ــض الح ــاالت تحت ــاج فق ــط اىل ان متابع ــة مس ــتمرة م ــن قب ــل أخص ــايئ القل ــب.
هناك العديد من العالجات الطبية املتاحة للمساعدة يف تحسني وظائف القلب.
قســطرة القلــب العالجيــة :ميكــن ان تكــون عالجــا فعــاال للغايــة يف بعــض أنــواع أم ـراض
القلــب .يســتخدم طبيــب القلــب قســاطر خاصــة للوصــول إىل القلــب عــن طريــق وريــد
الرج ــل أو الرقب ــة م ــن دون الحاج ــة اىل الجراح ــة وفت ــح القف ــص الص ــدري ،لرف ــع العي ــب
املوج ــود يف القل ــب .تش ــمل العي ــوب الت ــي ميك ــن عالجه ــا به ــذه الطريق ــة إغ ــاق فتح ــة
بــن األذينــن ،فتــح صــام ضيــق أو وريــد رفيــع ،وإغــاق العــروق غــر الطبيعيــة.

كيف تحدث امراض القلب الخلقية؟
ق ــد تتس ــاءل ع ــن س ــبب إصاب ــة طفل ــك مب ــرض قلب ــي .معظ ــم األطف ــال ال يصاب ــون
بأمــراض القل ــب الخلقي ــة ،وإذا أصي ــب طف ــل بأح ــد ه ــذه االمــراض ،ف ــا يوج ــد عل ــة
واضح ــة إلصابت ــه .لذل ــك غالبــاً ،ال يس ــتطيع الوالدي ــن اتخ ــاذ إجــراءات ملن ــع إصاب ــة
ولدهـــم بهـــذه االمـــراض .ال عالقـــة ألمـــراض القلـــب الخلقيـــة بالوضـــع االجتامعـــي أو
العــرق أو الثقافــة .تتســبب بعــض املتالزمــات الوراثيــة (مثــل متالزمــة داون ،دي جــورج،
وليامــز ،ونونــان) مبشــاكل يف القلــب ،إىل جانــب عيــوب يف أجهــزة الجســم األخــرى .كــا
هن ــاك العدي ــد م ــن العوام ــل املس ــاعدة يف أوائ ــل الحم ــل ق ــد تس ــاهم يف االصاب ــة ،مب ــا
يف ذل ــك اس ــتخدام أدوي ــة نوب ــات ال ــرع وادوي ــة ح ــب الش ــباب وادوي ــة االضطراب ــات
النفس ــية ،باإلضاف ــة اىل االبت ــاء بالج ــدري واألم ـراض الفريوس ــية األخ ــرى وم ــرض الفيني ــل
كيتونيوري ــا والس ــكري ،ورشب الكح ــول وتعاط ــي امل ــواد املخ ــدرة.

االستعداد للجراحة:
يج ــب أن يبق ــى طفل ــك يف صح ــة جي ــدة ق ــدر اإلم ــكان قب ــل الجراح ــة .قب ــل أس ــبوعني
م ــن تاري ــخ العملي ــة  ،اب ــق طفل ــك بعي ـ ًدا ع ــن األش ــخاص املصاب ــن بال ــرد أو الحم ــى .يف
ح ــال إصاب ــة الول ــد بالحم ــى او الس ــعال او ال ــرد خ ــال ه ــذه امل ــدة ،اخ ــروا الطبي ــب
بذل ــك.
رعاي ــة م ــا بع ــد الجراح ــة :ميكنك ــم أن تلعب ــوا دورا ً أك ــر يف رعاي ــة طفلك ــم باإلضاف ــة اىل
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العالج الجراحي:

