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إقامتي يف املشفى إلجراء التدخل باليك
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دخول املستشفى

يتم دخول معظم املرىض يف يوم العملية. وعند الوصول، سيتحقق موظفو الدخول من وثائق دخولك، ثم ستلتقي فريق 

الرعاية الصحية.

العملية

يتم دخول معظم املرىض يف يوم العملية. وعند الوصول، سيتحقق موظفو الدخول من وثائق دخولك، ثم ستلتقي فريق 

الرعاية الصحية.

مقابلة فريق الرعاية الصحية

أخصايئ الِفيْزيُولُوْجيا الَكْهَرِبيَّة

أخصائيو الفيزيولوجيا الكهربائية هم أطباء متخصصون يركزون عىل النظام الكهربايئ للقلب وعىل تشخيص وعالج عدم 

انتظام خفقان القلب أو عدم انتظام رضبات القلب.

وهم مؤهلون إلجراء فحوصات خاصة للنظام الكهربايئ يف القلب، مثل دراسة الفيزيولوجيا الكهربية أو اليك.

أخصايئ فيزيولوجيا القلب

يقوم أخصائيو وظائف األعضاء القلبية بإجراء اختبارات عىل القلب، مثل رسم مخططات صدى القلب، ومخطط كهربائية 

القلب ECG، وقياسات ضغط الدم. كام قد يعملون يف مخترب القسطرة ملساعدة أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية. 

أطباء التخدير

أطباء التخدير هم أطباء أخصائيون وهم الذين سيديرون األمل أثناء الجراحة وبعدها مبارشة. وهذا يعني توفري التخدير األكرث 

مالءمة ووصف الدواء لتخفيف األمل بعد العملية.

هيئة التمريض

بعد إجراء العملية سيتم تخصيص رسير لك يف جناح القلب واألوعية الدموية تحت رعاية ممرضات عناية متخصصات يف 

أمراض القلب.

)GP( الطبيب املامرس العام

ل األطباء العامون املسؤولية الشاملة عن توفري الرعاية طويلة املدى. وسيحيلونك إىل الطبيب االستشاري  يتحمَّ
واملساعدة يف تحضريك للعملية. وسوف يستمر املامرس العام يف مساعدتك ودعمك عند خروجك من املستشفى.

ما الذي سيحدث يل خالل فرتة إقامتي يف املستشفى؟
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سوف تقابل أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية قبل إجراء التدخل باليك.

ِث مع طبيبك من أن تذكر له جميع األدوية التي تتناولها، سواء كانت بوصفة طبية أو  وينبغي عليك التأكد عند التحدُّ
بدون وصفة طبية )مبا يف ذلك الفيتامينات أو املكمالت الغذائية أو األعشاب(. وسريغب الطبيب أيًضا يف معرفة ما إذا 

كنت تعاين من حساسية من أي أدوية أو عقاقري.

هل سأحتاج إىل الصيام قبل إجراء العملية؟

تأكد من اتباع تعليامت الطبيب الخاصة بشأن تناول الطعام أو الرشب قبل العملية. عادًة، لن ميكنك تناول الطعام أو رشب 

أي يشء بعد منتصف الليل يف الليلة السابقة للعملية، ما مل يقل الطبيب بخالف ذلك.

ماذا يحدث قبل إجراء العملية؟

سيجهزك موظفو املشفى لعملية اليك بالقسطرة. وسيشمل ذلك إعداد منطقة الجلد التي سيتم إدخال القسطرة فيها. وإذا 

كان يوجد شعر يف تلك املنطقة، فسيتم حلقه. كام سيتم إدخال إبرة يف وريد يف ذراعك )IV( بحيث ميكن إعطاء األدوية من 

خالله أثناء العملية. وهذا قد يشمل مهدئ خفيف لالسرتخاء. ثم يتم نقلك إىل معمل القسطرة، حيث يتم تنفيذ العملية.

ما الذي سيحدث يل خالل فرتة إقامتي يف املشفى؟
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يف معظم األحيان، يكون املرىض مستيقظني أثناء العملية، رغم أنه قد يتم إعطاءهم أدوية ملساعدتهم عىل االسرتخاء. 

وعادة ما يشمل فريق الرعاية الصحية الذي سيعتني بك أثناء العملية أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربية، وأخصايئ 

التخدير، وأخصايئ علم وظائف األعضاء، واملمرضات والفنيني. وسيقوم أحد أعضاء الفريق مبراقبة حالتك باستمرار 

طوال العملية. سيتم استخدام إبرة صغرية إلفساح املجال لدخول القسطرة عرب الوريد أو رشيان الفخذ أو الرقبة، 

وسيتم تخديرك موضعيًّا يف تلك املنطقة. ثم يتم إدخال القسطرة وتوجيهها إىل القلب مبساعدة أجهزة مراقبة باألشعة 

السينية وعادًة أجهزة مراقبة ثالثية األبعاد. وعادًة يكون التدخل غري مؤمل، رغم أنك قد تشعر يف البداية ببعض الضغط 

والحرقان يف موضع إدخال القسطرة.

ويتم إدخال قسطرة بولية لترصيف املثانة وذلك حسب طول مدة العملية.

ماذا سيحدث أثناء العملية؟
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يك القلب بالقسطرة هو إجراء غري جراحي ينطوي عىل مرحلتني رئيسيتني: رسم الخرائط واليّك.

رسم تخطيط القلب

أوالً، يتم رسم »خريطة« لقلبك باستخدام القسطرة لتحديد موقع اإلشارة الكهربائية غري الطبيعية التي تسبب عدم 
انتظام خفقان القلب. والقساطر هي أنابيب رقيقة قابلة للثني ويتم إدخالها عن طريق األوعية الدموية. وتحتوي 

قسطرة الخرائط يف طرفها عىل مستشعر كهرومغناطييس صغري والذي يتصل بـجهاز رسم التخطيط الترشيحي 
الكهربائية واليّك لتخطيط صورة قلبك.

ويقدم التخطيط الناتج ألخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية معلومات تفصيلية حول شكل قلبك وأماكن انكسار الدائرة 
الكهربائية.

التدخل باليّك

مبجرد أن يقوم أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية برسم مخطط ثاليث األبعاد للقلب، يتم إجراء مناورة بالقسطرة والتنقل 

إىل املناطق التي تم تحديدها باملخطط. ثم يستخدم أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية القسطرة لتحييد هذه األجزاء 

الصغرية من أنسجة القلب التي تولد نشاطًا كهربائيًا غري طبيعي. ويكون اليّك بعمل ندوب متنع تولد النبضات 

الكهربائية غري الطبيعية التي تسبب عدم انتظام خفقان القلب.

كيف سرياقب الطبيب عدم انتظام خفقان القلب أثناء العملية؟
 )ECG( سيتم مراقبتك خالل العملية باستخدام أجهزة ومعدات متخصصة، مبا يف ذلك مخطِّط كهربائية القلب

لتسجيل نبضات قلبك. 

ما الذي سيحدث يل خالل فرتة إقامتي يف املشفى؟
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عند االنتهاء من العملية، سيتم إزالة القسطرة واألغامد من الفخذ. وستقوم املمرضة بوضع ضامدة أو رباط ضاغط 
حول الفخذ وسيتم مساعدتك بوضعك يف الرسير.

وينبغي عليك عند عودتك إىل الجناح أن تبقى مستلقيًّا. وسيتم إزالة الضامدة أو الرباط الضاغط بعد 6-4 ساعات، 
وبعد أن يفحص الطبيُب فخذك قد تخرج من الرسير. كام ستقوم املمرضة بقراءة ضغط الدم بانتظام، وميكن إجراء 

رسم القلب لغرض املراقبة.

التعايف بعد تدخل اليك بالقسطرة
ِح بعد العملية أن تبقى يف رسيرك تحت املالحظة لعدة ساعات، أو رمبا طوال الليل. ويف اليوم التايل تعود إىل  من املرجَّ

املنزل.

ويجب عليك إجراء الرتتيبات الالزمة يك يأيت أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك ألخذك من املستشفى. حيث إنك لن تكون 
قادًرا عىل قيادة السيارة ملدة أسبوع تقريبًا وذلك بسبب الجرح الذي يف فخذك. ومن املستحسن، مبجرد عودتك إىل 

املنزل بعد العملية، أن ترتاح وتظل يف فرتة نقاهة ملدة أسبوعني. وهذا يعني تجنب رفع األوزان الثقيلة ومامرسة 
الرياضة. كام ميكنك استئناف أنشطتك اليومية املعتادة بعد أسبوعني.

ما الذي ميكنني توقعه عند اكتامل العملية؟
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ومتى ماهيّة التدخل وطبيعته

مراجعة أخصايئ الفيزيولوجيا 
الكهربائية أثناء زياريت للعيادات 

الخارجية

لقد فهمت سبب اليك والغرض منه واملخاطر 
املحتملة له

مراجعة أخصايئ الفيزيولوجيا 
الكهربائية أثناء زياريت للعيادات 

الخارجية

تلقيت وصفة طبية ألدوية مضادة لتخرث الدم ولقد 
أخذتها بالفعل

قبل الحجز يف املشفى
تم إجراء فحص باألشعة املقطعية أو التصوير بالرنني 

املغناطييس

قبل التدخل باليك بأسبوع واحد
اتبعت تعليامت طبيبي بخصوص أدوية عالج عدم 

انتظام خفقان القلب وأدوية مضادة لتخرث الدم

يوم الحجز يف املشفى
أعرف متى يجب أن أتوقف عن األكل والرشب قبل 

التدخل باليّك

يوم الحجز يف املشفى سأحرض قامئة األدوية الحالية

قامئتي التفقدية



وكام هو الحال يف أي عالجات طبية، فإن نتائج العالج قد تختلف من مريض آلخر. ميكن فقط لطبيب القلب أو أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية تحديد ما إذا 

كان اليك هو طريق العالج املناسب. ويوجد مخاطر محتملة مبا يف ذلك النزيف والتورم أو الكدمات يف موضع إدخال القسطرة، والعدوى. ويستغرق التعايف 

وقتًا. ونادًرا ما تحدث مضاعفات أكرث خطورة، وتحتاج هذه املخاطر إىل مناقشتها مع طبيبك. وميكن أن تشمل تلك املخاطر تلًفا يلحق بالقلب أو باألوعية 

الدموية، جلطات الدم )التي قد تؤدي إىل السكتة الدماغية(؛ أزمة قلبية، أو الوفاة. والتعايف يستغرق وقتًا.

املعلومات الواردة هنا ال يُقصد بها أن تكون نصيحة طبية، أو الستخدامها يف التشخيص الطبي أو العالج. يُرجى التحدث مع طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة.

.Johnson & Johnson Medical NV تم نرش هذه الوثيقة بواسطة

هذا املنشور غري مخصص للتوزيع خارج منطقة أوروبا، الرشق األوسط، وإفريقيا.
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