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قم بزيارة www.getsmartaboutAFIB.eu للحصول عىل معلومات وأدوات مفيدة ملعالجة الرجفان األذينّي، الذي 

هو عبارة عن اضطراب خفقان القلب وأحد األسباب األكرث شيوًعا للسكتة الدماغية 2،1.

أهداف الحملة

زيادة الوعي واملعرفة بالرجفان األذينّي وأعراضه وإدارته وخيارات العالج

تشجيع االكتشاف املبكر والتشخيص للرجفان األذينّي

وباء األلفية الجديدة

أعراض الرجفان األذيني

ضيق التنفس
خفقان القلب أو »الرفرفة« إرهاق

دوخة

قلق

أمل يف الصدر

ما يقارب %30 من األشخاص ال يعانون من أي أعراض فيام يسمى بالرجفان 
األذينّي الصامت 7,6

يزيد الرجفان األذينّي من خطر حدوث مضاعفات أخرى تهدد الحياة 2

زيادة السكتة الدماغية

x2.4 
زيادة معدل وفيات القلب واألوعية 

الدموية x2 x5 
زيادة فشل القلب

الوباء املتصاعد يف أوروبا

 من كل 4 أشخاص فوق 1
 األربعني يعانون من الرجفان

40+ األذينّي 3

 تضاعفت األرقام
خالل

العقد املايض 1

معدل النبض أثناء الراحة من 	 

60 إىل 100 نبضة يف الدقيقة

رضبات منتظمة ومتسقة	 

ما هو »النبض 

الطبيعي«؟

سيكون لدى أوروبا أكرب عدد من 

األشخاص الذين يعانون من الرجفان 
األذينّي مقارنة باملناطق األخرى 4

بحلول عام 2050،

مليون
 شخص يف جميع أنحاء أوروبا يتأثر

11بالرجفان األذينّي 5

من املتوقع أن يزداد عدد 

األشخاص الذين يعانون من 
الرجفان األذينّي بنسبة 70٪ 1

بحلول عام 2030، 
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ملخص: قامئة املراجعة الخاصة بك

 تعرف عىل أعراض وخطر اإلصابة بالرجفان األذيني

 افحص نبضك بانتظام

 اطلب املشورة الطبية مبكرًا لتقليل مخاطر حدوث عواقب أكرث خطورة مثل السكتة الدماغية

 اطلب املشورة الطبية بشأن أي أعراض جديدة، مستمرة، أو يف حال االشتباه  يف عدم انتظام النبض

 اطلب معلومات حول خيارات اإلدارة والعالج

تقليل املخاطر الخاصة بك عوامل الخطر
ميكن أن يساعد إجراء تغيريات إيجابية يف منط الحياة عىل تقليل خطر اإلصابة 

بالرجفان األذينّي

الحفاظ عىل وزن صحي	 

مامرسة الرياضة بانتظام	 

مراقبة تناول الكحول	 

التوقف عن التدخني	 

تجنب املنشطات مثل الكافيني	 

يؤثر الرجفان األذينّي عىل األشخاص من جميع األعامر، األجناس، األعراق، 

والجنسيات، ولكن هناك العديد من العوامل التي ميكن أن تزيد من خطر اإلصابة 

به، مبا يف ذلك: 3،7-10

العمر )40+(

تاريخ العائلة	 

الحاالت املزمنة مبا يف ذلك: أمراض القلب، السكري، السمنة، وارتفاع ضغط الدم	 

عوامل منط الحياة	 

افحص نبضك

الرجفان األذينّي هو حالة تقدمية تزداد صعوبة إدارتها كلام 

طالت مدة استمرارها 11، لذا فإن االكتشاف املبكر مهم - 

تتمثل إحدى طرق االكتشاف املبكر يف إجراء فحص مبارش 

للنبض.

خطوة 1

اقرأ اإلرشادات الخاصة بكيفية قياس نبضك بشكل صحيح عىل موقعنا عىل اإلنرتنت

خطوة 2

قم بقياس نبضك - ضع إصبعيك السبابة والوسطى يف املنطقة الصحيحة من 

معصمك أو رقبتك، أو قم بتنزيل أحد تطبيقات الهواتف الذكية العديدة املعتمدة 

التي تقرأ النبض بأطراف أصابعك ببساطة عن طريق ملس كامريا هاتفك الذيك

خطوة 3

تحدث إىل طبيبك عن أي نبض غري طبيعي

Johnson & Johnson Medical NV / SA قسم من ، Biosense Webster هي حملة يقودها Get Smart About AFIB
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