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 צנתור ימני בנושא: דף מידע למטופל

 القثطرة الُيمنىبشأن:  إرشادات للمريض
 هذه اإلرشادات مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء

 

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

 

 القثطرة الُيمنى:

يحصل قصور عضلة القلب في الجهة اليمنى وارتفاع ضغط الدم في الرئتين، في كثير من األحيان، بموازاة 

من األحيان إلى حالة من قصور القلب األيمن. بعضهما، وذلك ألن ارتفاع ضغط الدم الرئوي يؤدي في كثير 

ضمن إجراءات تقييم حالة المريض الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي و/أو قصور القلب األيمن، يجب 

 إجراء قثطرة من أجل تحديد العالج األفضل له.

أن نوع العالج. من خالل تساعد قثطرة القلب اليمنى الطبيب المعالج في التشخيص المحدد، وباتخاذ القرار بش

قثطرة القلب اليمنى، باإلمكان قياس الضغط في مختلف أقسام القلب وفي الشريان الرئوي، وكذلك باإلمكان تقييم 

 أداء القلب والصمامات. خالل قثطرة القلب اليمنى يتم أيضا إجراء قياس دقيق إلنتاجية القلب. 

بيب المختص بالقلب، باإلمكان أيضا تقييم تأثيرات األدوية في إطار القثطرة اليمنى، ووفقا العتبارات الط

. من الممكن أن تكون هنالك  Adenosineالمعطاة عن طريق الوريد على مقاومة األوعية الدموية الرئوية، مثل

ردات فعل للدواء مثل: االقتراب من اإلغماء، الغثيان، والدوار الذي يمضي. وفقا لردة الفعل، يقرر الطبيب إذا 

 كان يجب البدء بالعالج الدوائي عن طريق الفم. 

 

 االستعداد للقثطرة:

 فيجب عليك االستمرار بتناول الدواء كالعادة. -في حال كان يتم عالجك بواسطة الكومادين 

 تكون صائما منذ منتصف الليل.  قبل الفحص بليلة واحدة، عليك أن

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

التزام مالي بشأن اإلجراء من صندوق المرضى. سيقوم طاقم وحدة القثطرة باستدعائك بحسب الدور الذي يتم 

 تحديده على أساس االعتبارات الطبية. 

سترتدي عباءة، وستقوم ممرضة بوضع الحقنة الوريدية لك للسوائل في غرفة االستقبال في غرفة القثطرة 

 وستسألك إن كانت لديك حساسية لألدوية. 

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

وكسجين، وستقوم الممرضة مقياس مستوى األوبفي غرفة القثطرة سيتم توصيلك بشاشة مراقبة )مونيتور(، 

 بتغطيتك ببطانية معقمة. 

  .تعاونك مع الطاقم هام جدا، وكذلك من المهم أن تستلقي مستقيما دون حركة 

 وأن تمسك الهواء لعدة ثوان، وحتى أن من الممكن أن يطلب منك، خالل الفحص، أن تتنفس عميقا ،

 تسعل. 

  .يتم إجراء القثطرة تحت التخدير الموضعي 

 

 سيرورة اإلجراء:

بعد إجراء التخدير الموضعي، سيقوم الطبيب بإدخال قثطار خاص عبر وريد كبير في العنق. يصل هذا القثطار 

 إلى أقسام القلب وحتى فتحة الشريان الرئوي، ويتيح قياس الضغط في هذه األقسام. 

قرر الطبيب، كما أسلفنا، إذا دقيقة، وفي نهاية مرحلة قياس الضغوط، سي 00يستغرق الفحص التشخيصي نحو 

 كان سيفحص تأثيرات األدوية على هذه الضغوط. 

 

 مع انتهاء اإلجراء:

  دقائق على مكان اإلدخال.  00سيقوم الطبيب بإخراج األنبوب من العنق وسيضغط لمدة نحو 

  .في نهاية الفحص، سيكون بإمكانك الجلوس في السرير 

  .بعد ذلك ستعود إلى قسم أمراض القلب من أجل المراقبة ومتابعة العالج 
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  .باإلمكان تناول الطعام والشراب بعد القثطرة مباشرة 

  .بالعادة، يتم النزول من السرير بعد نحو نصف ساعة في القسم، وبموافقة من الممرضة في القسم 

 .في الغالب، يتم التسريح من المستشفى في نفس المساء 

 

 طاقم وحدة القثطرة يتمنى لك الشفاء العاجل!


