
نهاية العملية:
ـــن  ـــد م ـــد التأك ـــن بع ـــد الطرف ـــم تضمي ـــذ ويت ـــي الفخ ـــن جانب ـــطرة م ـــة القس ـــم إزال تت

عـــدم وجـــود نزيـــف.
يف بعض الحاالت حيث يكون اضطـراب رضبـات القلب عىل يسـار القلب، قـد يلـزم إدخـال 
القسطرة من خالل الشـريـان )ال الوريد( ، لذلك حينها، وبعد إمتام العملية سيتم وضع كيس 
من الرمـل عىل مكان ادخال القسـطرة ملدة 6-4 سـاعـات، لذا يف هـذه الحـالة  يجب عليك 

االمتناع عن تحريك قدميك طوال هذه املدة لتجنب حصول نزيف.
ـــد اســـتخراج القســـطرة،  ـــدة تصـــل إىل 4 ســـاعات بع ـــال حـــراك مل ـــى ب ـــادة يجـــب أن تبق ع
ـــك  ـــاعات وذل ـــاء 4 س ـــد انقض ـــل بع ـــىل األق ـــاعة ع ـــف س ـــدة نص ـــر مل ـــب الس ـــا ويج ك

ـــاقيك. ـــدم يف س ـــر ال ـــع تخ ملن
عادة تخرج من املستشفى يف اليوم التايل للعملية.

ـــة املضـــادة الضطـــراب  ـــان األدوي ـــض األحي ـــاول األســـرين ويف بع ـــة، يجـــب تن ـــد الجراح بع
نظـــم القلـــب ملـــدة تصـــل إىل أســـبوع او أســـبوعن وقطعهـــا تدريجيـــا بعـــد ذلـــك، كل 

ـــج. ـــب املعال ـــب رأي الطبي ـــك بحس ذل
 قـــد تشـــعر بـــأمل او حريـــق يف قلبـــك خـــالل األســـابيع القليلـــة األوىل وهـــذا طبيعـــي 

وســـيختفي تدريجيـــاً. ميكنـــك االســـتحام يف اليـــوم التـــايل للعمليـــة.
من األفضل االمتناع عن القيادة ملدة 3 أيام.
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• الصيام صباح يوم العملية.
• بعـــد دخولـــك إىل قســـم الفيزيولوجيـــا الكهربائيـــة ووضـــع االبـــرة الرأســـية )االنجيوكـــت(، 
ـــالك  ـــل األس ـــم وص ـــا يت ـــر ؛ بعده ـــىل الرسي ـــع ع ـــات وتوض ـــة العملي ـــك إىل غرف ـــم نقل يت

ـــة. ـــاء العملي ـــك اثن ـــات قلب ـــم رصـــد رضب ـــي يت بصـــدرك ل
• يتـــم تطهـــر كال جانبـــي الفخـــذ، ثـــم يتـــم تغطيـــة الجســـم كلـــه بقطعـــة قـــاش كبـــرة؛ 
ـــد دون  ـــم ادخـــال قســـطرة داخـــل الوري ـــي الفخـــذ، يت ـــن املخـــدر عـــىل جانب ـــم وبعدحق ث

الحاجـــة إىل الشـــق او التقطيـــب.
• تعتمـــد مـــدة العمليـــة عـــىل نـــوع وموقـــع اضطـــراب رضبـــات القلـــب وتســـتغرق 

عـــادة حـــوايل 4-1 ســـاعات.

مالحظات:
ـــب،  ـــات القل ـــز اضطـــراب رضب ـــة. أوالً إليجـــاد مرك ـــاء العملي ـــك ســـاقيك أثن ـــم بتحري  ال تق
يجـــب إيجـــاد رضبـــات إضافيـــة مـــن قبلنـــا باســـتخدام جهـــاز منظـــم الرضبـــات، فـــال داعـــي 
ـــتئصال  ـــد. االس ـــا نري ـــة وقت ـــات اإلضافي ـــذه الرضب ـــع ه ـــىل قط ـــادرون ع ـــا ق ـــق ألنن للقل
ـــا ليتـــم  القســـطري عـــادة ال يســـبب آالمـــا، ولكـــن يف حالـــة الشـــعور بـــأي امل ميكنـــك إعالمن

ـــآالم. ـــك مســـكن ل إعطائ
ـــرات  ـــا ومم ـــن الخالي ـــص م ـــوم بالتخل ـــات، نق ـــراب الرضب ـــز اضط ـــىل مرك ـــور ع ـــد العث  بع
التوصيـــل الكهربـــايئ اإلضافيـــة يف القلـــب، ويف بعـــض األحيـــان، حـــن تكـــون العمليـــة طويلـــة 

ـــر. ـــب التخدي ـــل طبي ـــن قب ـــرك م ـــم تخدي ـــد يت ق
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ما هو اضطراب نظم القلب؟

ـــن أن  ـــذي ميك ـــب، وال ـــم القل ـــراب نظ ـــمى اضط ـــب يس ـــاع القل ـــام يف إيق ـــدم انتظ أي ع
ـــات  ـــب)، أو رضب ـــطء القل ـــة  )او ب ـــب البطيئ ـــات القل ـــل رضب يتخـــذ أشـــكااًل متعـــددة ، مث

ـــب( ـــع القل ـــة )او ترسي ـــب الرسيع القل

ما هو اإلحصار القلبي؟
ـــوي إىل الجـــزء الســـفيل مـــن القلـــب  ـــل يف إيصـــال نبضـــات القلـــب مـــن الجـــزء العل أي خل

يســـمى االحصـــار القلبـــي.

ما هو االستئصال القسطري؟
وهـــذا يعنـــي تدمـــر الخاليـــا التـــي تســـبب عـــدم انتظـــام يف إنتـــاج رضبـــات القلـــب؛ 
اضطرابـــات نظـــم القلـــب املرتبطـــة ب "ترسيـــع القلـــب" ميكـــن عالجهـــا باســـتخدام 

االســـتئصال القســـطري، يتـــم هـــذا عـــر جهـــاز مولـــد لألشـــعة.

التحضرات قبل االستئصال القسطري:
• يجـــب االمتنـــاع عـــن االســـتفادة مـــن األدويـــة املضـــادة الضطـــراب نظـــم القلـــب ابتـــداء 

مـــن عـــدة ايـــام قبـــل االســـتئصال القســـطري، وذلـــك بحســـب رأي الطبيـــب املعالـــج.
ـــه  ـــا إيقاف ـــب غالبً ـــن ، فيج ـــل الوارفاري ـــر مث ـــادة للتخ ـــة املض ـــاول األدوي ـــت تتن • إذا كن

ـــام. ـــل٣ اىل ٤ أي قب
• من الرضوري حالقة شعر الصدر والفخذ واالستحام يف الليلة السابقة للعملية.
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