نهاية العملية:

تت ــم إزال ــة القس ــطرة م ــن جانب ــي الفخ ــذ ويت ــم تضمي ــد الطرف ــن بع ــد التأك ــد م ــن
ع ــدم وج ــود نزي ــف.
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  4-6سـاعـات ،لذا يف هـذه الحـالة يجب عليك
االمتناع عن تحريك قدميك طوال هذه املدة لتجنب حصول نزيف.
ع ــادة يج ــب أن تبق ــى ب ــا ح ـراك مل ــدة تص ــل إىل  4س ــاعات بع ــد اس ــتخراج القس ــطرة،
ك ــا ويج ــب الس ــر مل ــدة نص ــف س ــاعة ع ــى األق ــل بع ــد انقض ــاء  4س ــاعات وذل ــك
ملن ــع تخ ــر ال ــدم يف س ــاقيك.
عادة تخرج من املستشفى يف اليوم التايل للعملية.
بع ــد الجراح ــة ،يج ــب تن ــاول األس ــرين ويف بع ــض األحي ــان األدوي ــة املض ــادة الضط ـراب
نظ ــم القل ــب مل ــدة تص ــل إىل أس ــبوع او أس ــبوعني وقطعه ــا تدريجي ــا بع ــد ذل ــك ،كل
ذل ــك بحس ــب رأي الطبي ــب املعال ــج.
قـــد تشـــعر بـــأمل او حريـــق يف قلبـــك خـــال األســـابيع القليلـــة األوىل وهـــذا طبيعـــي
وســـيختفي تدريجيـــاً .ميكنـــك االســـتحامم يف اليـــوم التـــايل للعمليـــة.
من األفضل االمتناع عن القيادة ملدة  3أيام.
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الكتيب التعليمي لالستئصال القسطري

الكتيب التعليمي لالستئصال القسطري

ما هو اضطراب نظم القلب؟

أي ع ــدم انتظ ــام يف إيق ــاع القل ــب يس ــمى اضطــراب نظ ــم القل ــب ،وال ــذي ميك ــن أن
يتخ ــذ أش ــكالً متع ــددة  ،مث ــل رضب ــات القل ــب البطيئ ــة (او ب ــطء القل ــب( ،أو رضب ــات
القل ــب الرسيع ــة (او ترسي ــع القل ــب)

ما هو اإلحصار القلبي؟

أي خل ــل يف إيص ــال نبض ــات القل ــب م ــن الج ــزء العل ــوي إىل الج ــزء الس ــفيل م ــن القل ــب
يســمى االحصــار القلبــي.

ما هو االستئصال القسطري؟

• الصيام صباح يوم العملية.
• بعــد دخولــك إىل قســم الفيزيولوجيــا الكهربائيــة ووضــع االبــرة الرأســية (االنجيوكــت)،
يت ــم نقل ــك إىل غرف ــة العملي ــات وتوض ــع ع ــى الرسي ــر ؛ بعده ــا يت ــم وص ــل األس ــاك
بص ــدرك ل ــي يت ــم رص ــد رضب ــات قلب ــك اثن ــاء العملي ــة.
• يتــم تطهــر كال جانبــي الفخــذ ،ثــم يتــم تغطيــة الجســم كلــه بقطعــة قــاش كبــرة؛
ث ــم وبعدحق ــن املخ ــدر ع ــى جانب ــي الفخ ــذ ،يت ــم ادخ ــال قس ــطرة داخ ــل الوري ــد دون
الحاجــة إىل الشــق او التقطيــب.
• تعتم ــد م ــدة العملي ــة ع ــى ن ــوع وموق ــع اضطــراب رضب ــات القل ــب وتس ــتغرق
عـــادة حـــوايل  1-4ســـاعات.

مالحظات:

وه ــذا يعن ــي تدم ــر الخالي ــا الت ــي تس ــبب ع ــدم انتظ ــام يف إنت ــاج رضب ــات القل ــب؛
اضطرابـــات نظـــم القلـــب املرتبطـــة ب "ترسيـــع القلـــب" ميكـــن عالجهـــا باســـتخدام
االســـتئصال القســـطري ،يتـــم هـــذا عـــر جهـــاز مولـــد لألشـــعة.

ال تق ــم بتحري ــك س ــاقيك أثن ــاء العملي ــة .أوالً إليج ــاد مرك ــز اضط ـراب رضب ــات القل ــب،
يجــب إيجــاد رضبــات إضافيــة مــن قبلنــا باســتخدام جهــاز منظــم الرضبــات ،فــا داعــي
للقل ــق ألنن ــا ق ــادرون ع ــى قط ــع ه ــذه الرضب ــات اإلضافي ــة وقت ــا نري ــد .االس ــتئصال
القســطري عــادة ال يســبب آالمــا ،ولكــن يف حالــة الشــعور بــأي امل ميكنــك إعالمنــا ليتــم
إعطائ ــك مس ــكن ل ــآالم.
بع ــد العث ــور ع ــى مرك ــز اضطــراب الرضب ــات ،نق ــوم بالتخل ــص م ــن الخالي ــا وممــرات
التوصيــل الكهربــايئ اإلضافيــة يف القلــب ،ويف بعــض األحيــان ،حــن تكــون العمليــة طويلــة
ق ــد يت ــم تخدي ــرك م ــن قب ــل طبي ــب التخدي ــر.
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التحضريات قبل االستئصال القسطري:

• يجــب االمتنــاع عــن االســتفادة مــن األدويــة املضــادة الضط ـراب نظــم القلــب ابتــداء
مــن عــدة ايــام قبــل االســتئصال القســطري ،وذلــك بحســب رأي الطبيــب املعالــج.
• إذا كن ــت تتن ــاول األدوي ــة املض ــادة للتخ ــر مث ــل الوارفاري ــن  ،فيج ــب غال ًب ــا إيقاف ــه
قب ــل ٣اىل  ٤أي ــام.
• من الرضوري حالقة شعر الصدر والفخذ واالستحامم يف الليلة السابقة للعملية.

