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 منظم دقات القلبزرع  - إرشادات للمريض
 هذه اإلرشادات مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء

 קוצב לבהשתלת  –דף מידע למטופל 

 
 

عنا ألجلك ورقة المعلومات هذه والتي ستساعدك في اجتياز العالج بالصورة جملقد ، حضرة المريض العزيز

 األفضل واألكثر أمانا. 

 

 خلفية:

 يعتبر انتظام وتيرة نبض القلب أمرا ضروريا من أجل تزويد الدم إلى جميع األجهزة والنظم في الجسم. 

القسم األعلى من القلب، ويقوم بإطالق يتم تحديد وتيرة نبض القلب الطبيعية من قبل منظم طبيعي يتواجد في 

محفزات كهربائية يتم نقلها إلى بقية مناطق القلب من خالل "أسالك كهربائية" طبيعية تتواجد في جدار القلب. 

نبض القلب إلى ما دون الحد األدنى المطلوب. عند  ةهنالك أمراض وحاالت مختلفة تؤدي إلى انخفاض وتير

 هنالك شعور سيء من شأنه أن يتفاقم ويصل حد اإلغماء وفقدان الوعي. انخفاض وتيرة النبض، يكون 

 

 ما هو منظم دقات القلب؟

بواسطة سلك  -عبر الوريد  -منظم دقات القلب هو جهاز كهربائي صغير يتم زرعه تحت جلد الصدر، وتوصيله 

دف لمراقبة أداء القلب ولقياس أو سلكين كهربائيين )أقطاب( إلى داخل القلب. المنظم مزود بمنظومة استشعار ته

عدد نبضاته. في حال انخفضت وتيرة النبض الطبيعية في القلب إلى ما دون الحد األدنى، يتم تشغيل منظم دقات 

 القلب الصناعي. 

 زرع منظم دقات القلب هو إجراء جراحي بسيط نسبيا، وقليل المضاعفات. 

 

 ليلة ما قبل اإلجراء:

 عليك االستحمام، وأن تكون صائما منذ منتصف الليل. 

 

 في يوم اإلجراء:

  وقائيةستقوم ممرضة بوضع حقنة السوائل الوريدية وستتلقى مضادات حيوية . 

  في حال كانت لديك معلومات حول حساسية أيا كانت، وخصوصا الحساسية لألدوية، فعليك إبالغ

 الطاقم المعالج. 

 الجهة اليسرى من الصدر.  قبل الزرع، ستتم حالقة 

 

 

 سيرورة اإلجراء:

 ألوكسجين. أحيانا لو، ضغط الدم مستوى األوكسجين، مقياس سيتم توصيلك بشاشة مراقبة )مونيتور(، مقياس

يتم القيام باإلجراء تحت التخدير الموضعي فقط، مما يعني أنه سيكون بإمكانك التحدث إلى الطاقم الطبي. ومع 

 ذلك، من المهم أال تتحرك خالل اإلجراء. 

في حال شعرت باأللم خالل اإلجراء أو بعده، سيقوم الطاقم الطبي بإعطائك أدوية مسكنة لآلالم بموجب تعليمات 

 الطبيب. 

 جلد بواسطة خيط ذواب، وهكذا يغلق الفتحة. ، سيقوم الطبيب بإخاطة الاإلجراء يةفي نها

  يستغرق هذا اإلجراء نحو ساعتين. 

 

 :االستشفاء

في نهاية اإلجراء، سيتم نقلك للتسرير والمراقبة في قسم أمراض القلب لمدة يوم واحد أو عدة أيام. خالل المكوث 

ة القلب والفحص يبمراقبة عمل المنظم الجديد بصورة سليمة، من خالل فحص كهربللعالج، سيقوم الطاقم الطبي 

البرمجة( كذلك، سيتم فحص وتيرة شفاء جرح العملية. من المستحسن ( Programmer –بواسطة جهاز الـ 
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 البقاء في السرير حتى اليوم التالي لإلجراء واالمتناع عن تحريك الكتف بحدة أو بصورة مفاجئة، لكن من

  والذراع حركات خفيفة. الموصى به تحريك الكتف 

  أيام.  7عليك االهتمام بعدم تبليل المنطقة، وليس من المحبذ رفع أية أحمال ثقيلة لمدة 

  .عليك أن تحمل معك بصورة دائمة بطاقة التعريف بالمنظم التي يعطيك إياها الطاقم 

 

 

 

  أجهزة الكشف عن المعادن. لهذا الغرض بإمكانك إبراز بطاقة  عبرمن المستحسن عدم المرور

 التعريف المذكورة أعاله. 

  فوق المنظم. الموجود مسموح استخدام الهاتف الخلوي، لكن ممنوع وضعه في جيب القميص 

 

 المتابعة في العيادة:

ب، وبعد ذلك ستحدد لك مع تسريحك من المستشفى، سيحدد لك دور أول للمتابعة في عيادة منظمات دقات القل

 أدوار أخرى كل عدة أشهر. 

تهدف هذه المتابعة للكشف عن أي خلل في أداء المنظم وتفاديه، وكذلك لمراقبة بطارية المنظم وتحديد الوقت 

 المناسب الستبداله.

 سنوات بعد زرعه. 01إلى  8عموما، من المتوقع استبدال المنظم خالل ما بين 

 

 

 بالغ طبيب العائلة بأي واحد من األعراض التالية:من المهم االنتباه وإ

  .الشعور بالضعف، الدوار، اإلغماء 

  .ظهور انتفاخ، احمرار، ألم أو إفرازات في مكان العملية 

  38ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى ما فوق الـ o c. 

  .ضيق في التنفس، نبض قلب أسرع أو أبطأ من المعتاد 

 ازوقة بوتيرة عالية. حظهور ال 

  .أي شعور استثنائي آخر 

 

 

 

 طاقم وحدة القثطرة يتمنى لك الشفاء العاجل!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


