
 

 

 

 ( فالتّ EPSلتررفسيولللج   اإلفحص البشأن: إجراء  إرشادات للمريض
 Ablation) 

 (Ablation) ואבלציה  (EPS) בדיקה אלקטרופיזיולוגיתבנושא:  דף מידע למטופל

 هذه اإلرشادات مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء
 

EPS – Electro Physiology Study  .هو فحص تشخيصي يقوم بفحص أداء المنظومة الكهربائية في القلب

تساعد نتائج الفحص طبيب القلب بتشخيص اضطراب نبضات القلب وتحديد مكانه بصورة دقيقة، وهكذا، فإنها 

 تتيح له إمكانية اختيار العالج األفضل واألنجع. 

 

 لفحصها:  ءاألسباب األكثر انتشارا التي تستدعي القيام بهذا اإلجرا

  .نوبات تسارع نبض القلب 

  .حاالت اإلغماء التي ُيشك بأنها تحصل بسبب اضطرابات نبض القلب أو التوصيل الكهربائي في القلب 

  التي اضطرابات منظومة التوصيل الكهربائي( تظهر في فحص الـEKG )-  فحص كهربية القلب أو

 ساعة(. EKG 42الهولتر )

  ،فحص مستوى الخطورة لنشوء اضطرابات نبض بطينية مستقبال، والتي من شأنها أن تكون خطيرة

 ولذلك هنالك حاجة لعالجها وقائيا. 

 

 سيتخذ الطبيب قرارا بشأن واحدة من إمكانيات العالج التالية: EPSخالل فحص الـ 

 ال حاجة ألي عالج. .1

 عالج دوائي.  .4

تم خالله كي بعض المراكز أو المسالك في منظومة التوصيل إجراء الكي: الكي هو تدخل عالجي ي .3

 الكهربائي القلبيية، والتي تسبب اضطرابات نبض القلب. 

توصية بزرع منظم لدقات القلب أو مزيل للرجفان )منظم من نوع خاص، بإمكانه في حاالت  .2

 االضطراب التي تشكل خطرا على الحياة، أن يعطي صعقات كهربائية داخلية(. 

 

 والكي: EPSستعداد إلجراء فحص الـ اال

  ابتداء من منتصف الليل.  )بما يشمل الشرب(قبل الفحص بيوم، عليك أن تكون صائما 

  صباحا وأن تحضر معك  00:00في يوم الفحص، عليك الحضور إلى قسم أمراض القلب عند الساعة

ة القثطرة باستدعائك بحسب اإلجراء من صندوق المرضى. سيقوم طاقم وحدشأن استمارة التزام مالي ب

 الدور الذي يتم تحديده على أساس االعتبارات الطبية. 

  .في غرفة االستقبال في غرفة القثطرة سترتدي عباءة، وسيقوم فني مختص بحلق منطقة داخل الفخذين 

  .ستقوم ممرضة بوضع الحقنة الوريدية لك للسوائل 

  الفحص )من المفضل إعطاؤها ألحد أفراد العائلة(.إذا كانت لديك أسنان مستعارة، فيجب نزعها قبل 

  في غرفة الـEPS .سيتم توصيلك بشاشة مراقبة )مونيتور(، مقياس ضغط الدم ومستوى األوكسجين 

  .ستقوم الممرضة بتغطيتك ببطانية معقمة، وسيطلب منك االستلقاء مستقيما دون حركة 

  يتم إجراء فحص الـEPS الكي تحت التخدير الموضعي فقط. من الممكن، خالل الفحص، أن يرغب /

 دواء مهدئا أو للتمويه.  -عن طريق الحقنة الوريدية  -الطبيب بإعطائك 

 تعاونك مع الطاقم هام جدا من أجل نجاح الفحص. 

 

 سيرورة الفحص:

ركب في وريد الفخذ، والذي خالل الفحص، سيقوم الطبيب بإدخال قثطار )كتاتر( عن طريق أنبوب صغير م

يصل إلى األذين األيمن في القلب. خالل الفحص، يقوم الطبيب بفحص وتيرة نبض القلب وسرعة النقل 

الكهربائي، يقوم بالتعرف على المناطق المسؤولة عن ذلك ويتخذ قرارا بشأن طريقة العالج: الكي/ منظم دقات 



 

 

لقلب، يجب على الطبيب، أحيانا، أن يسبب اضطرابات في القلب. من أجل التعرف على مصدر اضطراب دقات ا

 نبض القلب بمبادرة منه، عدة مرات خالل الفحص. إذا كان هنالك اضطراب في دقات القلب، فعادة ما يكون

 

 

 

 

باإلمكان إيقافه بواسطة تنظيم أسرع من اضطراب النبض، لكن أحيانا تكون هنالك حاجة للتقويم بواسطة صعقة  

 ، لكن من الوارد حصول إغماء للحظة. في الغالب ال يتم الشعور بالتقويم بواسطة الصعقة الكهربائية كهربائية.

 ساعات.  3مع أو بدون الكي، ما بين ساعة حتى  EPSيستغرق فحص الـ 

 

 مع انتهاء اإلجراء:

 دقائق.  10و ضعط عليها لمدة نحلفي نهاية الفحص، سيقوم الطبيب بإخراج القثطار من الرجل، وسيقوم با

مراقبة، حيث سيتم توصيلك بشاشة المراقبة من أجل االستمرار لبعد ذلك، ستتم إعادتك إلى قسم أمراض القلب ل

 بمتابعة وتيرة نبض قلبك. 

باإلمكان تناول الطعام والشراب بعد الفحص مباشرة، والنهوض من السرير بعذ ذلك بساعتين، بعد موافقة 

 الممرضة في القسم. 

 يتم التسريح من المركز الطبي في اليوم التالي.  عموما،

 

 

 

 طاقم وحدة القثطرة يتمنى لك الشفاء العاجل!
 

  


